ZÁPISNICA
z tridsiateho štvrtého zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine,
konaného dňa 24. 06. 2014
Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Mgr. Marta Birková
Mgr. Erik Cap
Ing. Daniela Galandová
MUDr. Jozef Homza
Ing. Marián Kníž
JUDr. Jaroslav Koco
MUDr. Mária Kostelníková
MUDr. Andrej Kulan
MUDr. Igor Latta
Ing. Jaroslav Matis
Emília Mydlová
Ing. Jaroslav Regec
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Ospravedlnení:

Prizvaní:

Mgr. Michal Lukša, MBA
Mgr. Vladislav Mika

Mgr. Katarína Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
Ing. Lýdia Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
Mgr. Eva Mihaliková, hovorkyňa
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP
Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o.
PhDr. Daniel Andráško, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 06. 2014
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 06. 2014 a plán kontrolnej činnosti na druhý
polrok 2014
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o Mestskej polícii mesta Snina
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určovaní používania dopravných značiek,
dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko
postihnuté so sprievodcom
6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
7. Prevádzkový poriadok zariadenia pre seniorov Domov pokojnej staroby
8. Doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina
9. Záverečný účet mesta Snina za rok 2013
1

10. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014
11. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov
mesta Snina
12. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta Snina –
zmena uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 27. 02. 2014
13. Investičný zámer „Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine“
14. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
15. Rokovací poriadok Mestskej rady v Snine
16. Koncepčný zámer rozvoja školstva v meste Snina na roky 2014 – 2018
17. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl, materských škôl a ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
18. Návrh na schválenie volebných obvodov pre voľby do samosprávy mesta a určenie počtu
poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018
19. Odmena hlavnému kontrolórovi pri príležitosti životného jubilea
20. Správa o separácii za rok 2013
21. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vo vlastníctve mesta
22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Milan Dudy
Koťo s manželkou Monikou
23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Róbert Bajza
24. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Hrečko Slávko
25. Zmena uznesenia MsZ č. 569/2014 – zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti pozemku
parc. č. CKN 3958/778, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Miroslav Rjaby
a Drahomíra Meričková Rjabyová
26. Zmena uznesenia MsZ č. 826/2010 – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/428 – Štefan
Alušík
27. Schválenie výnimky zo sadzieb za prenájom nebytových priestorov v ŠH pre Zápasnícky
klub Vihorlat Snina
28. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného – Súkromná materská škola Vihorlatská
29. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – nebytové priestory vrátane
príslušenstva na Ul. Komenského
30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – telocvične so
s. č. 1406 – T18 postavenej na parc. č. CKN 7527/6, pozemkov parc. č. CKN 7527/6, CKN
7527/19 a CKN 7527/20, k. ú. Snina
31. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 1256/3 vo vlastníctve Pavla
Gerboca
32. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 3958/817 vo vlastníctve
Kataríny Halamkovej
33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou z dôvodu
osobitného zreteľa – Merga, Szilágyi, Marinič
34. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
35. Interpelácia poslancov
36. Záver
1. Otvorenie
Ing. Štefan Milovčík - otvoril tridsiate štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine, na
ktorom všetkých srdečne privítal. Na dnešné rokovanie boli prizvaní: konateľ spoločnosti VPS
Snina, s. r. o. – Ing. Ján Alušík, riaditeľ Mestského kultúrneho a osvetového strediska Snina –
PhDr. Daniel Andráško, riaditelia úradov štátnej správy, riaditeľ OO PZ Snina, náčelník MsP
a vedúci oddelení MsÚ.
2

Konštatovanie počtu prítomných
Podľa prezentácie je v rokovacej miestnosti prítomná nadpolovičná
Primátor mesta konštatoval, že mestské zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.

väčšina poslancov.

Schválenie programu:
Program dnešného rokovania obdržali poslanci v pozvánke spolu s materiálmi.
Zmeny v programe:
- vymeniť návrh na uznesenie v materiáli č. 14) Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na
rok 2014,
- doplniť si alternatívny materiál k bodu č. 18) Návrh na schválenie volebných obvodov pre
voľby do samosprávy mesta a určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018,
- ako predkladateľ sťahuje primátor mesta z rokovania materiál č. 31) Zmluvný prevod
nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 1256/3 vo vlastníctve Pavla Gerboca a to na
základe novej písomnej žiadosti p. Gerboca, ktorý nesúhlasí s navrhovanou sumou.
Mgr. Ľubov Reháková – v mene Ing. Snítila navrhuje presunúť mat. č. 34) Zrušenie uznesenia
MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004 pred materiál č. 14) Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta
Snina na rok 2014, pretože sa to týka rozpočtu mesta.
Ing. Marián Kníž – je predložených veľmi veľa materiálov, vraveli sme, že program by mal
mať maximálne 20 bodov. Materiály sú veľmi dôležité a ten, kto pracuje, nemal možnosť si to
poriadne naštudovať.
Ing. Štefan Milovčík – zasadnutie môžeme rozdeliť na dva dni alebo môžeme nejaké materiály
z dnešného rokovania vypustiť.
Ing. Jaroslav Regec – každý poslanec je v nejakej komisii, takže materiály už musel
prejednávať na komisii. Priestor tu bol, takže nie je dôvod rozdeľovať toto zasadnutie na dva
rokovacie dni.
Ing. Marián Kníž – nehovorí, že dnešné zasadnutie treba rozdeľovať alebo vypúšťať nejaké
materiály, myslel skôr, aby do budúcna bolo tých materiálov menej.
JUDr. Ján Paľovčík – veľa materiálov je z oddelenia právneho, správy majetku a služieb
predkladaných na základe žiadostí obyvateľov a toto množstvo my obmedziť nevieme.
Hlasovanie za zaradenie mat. č. 18 A) do programu:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Hlasovanie o návrhu Mgr. Rehákovej – presun mat. č. 34 pred mat. č. 14:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Ľubov Reháková – 6 poslancov
proti: –
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zdržalo sa: Mgr. Marta Birková, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 7 poslancov
nehlasoval: --Návrh Mgr. Rehákovej nebol schválený.
Hlasovanie za program ako celok:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Voľba návrhovej komisie:
Do návrhovej komisie určuje primátor týchto poslancov:

-

Mgr. Ľubov Rehákovú,
Ing. Jozefa Savku,
Antona Vassa.

Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: Anton Vass – 1 poslanec
nehlasoval: --Za overovateľov zápisnice určuje primátor mesta týchto poslancov:

- Mgr. Martu Birkovú,
- Emíliu Mydlovú.

Za zapisovateľku určuje primátor mesta p. Moniku Dunajovú.
Návrhová komisia si zo svojho stredu za predsedu zvolila Mgr. Ľubov Rehákovú.
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 24. 06. 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Anton Vass – zmluvy by mali ísť na pripomienkovanie aj poslancom. Aký vplyv by mohol
mať poslanec na výšku sumy v zmluve?
JUDr. Ján Paľovčík – nie je možné, aby poslanec do tohto procesu zasahoval. Všetky zmluvy
kontroluje hlavný kontrolór, či sú sumy uvedené v zmluve zahrnuté v rozpočte.
Ing. Daniela Galandová – čo sa týka plnenia jednotlivých úloh – na toto zasadnutie mali byť
predložené dva materiály – vysporiadanie pozemkov na starom cintoríne a riešenie situácie na sídl.
I a II. Môžeme očakávať, že na najbližšie zasadnutie tieto materiály budú predložené?
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Ing. Štefan Milovčík – bol na rokovaní na arcibiskupskom úrade, aby sa zreálnila potreba
priestorov a pozemku na cirkevnej MŠ, aby škôlka zbytočne neplatila za priestory, ktoré k svojej
činnosti nevyužíva. Priestory by sme využili ako sklady CO, ktoré musíme presťahovať z priestorov
starej polikliniky. Tieto materiály budú predložené na najbližšie zasadnutie MsZ.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
a MsZ k 24. 06. 2014.

berie na

v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 588/2014

3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 24. 06. 2014 a plán kontrolnej činnosti na
druhý polrok 2014
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Jaroslav Regec – pripraviť školenie pre riaditeľov škôl, aby sa naučili viesť účtovníctvo
v zmysle zákona. Nie každý riaditeľ to ovláda, tvária sa, že školu riadia perfektne, ale skutočnosť je
iná. Mnoho z nich bolo menovaných za riaditeľov škôl opätovne – úloha.
Ing. Jana Rosičová – každý štvrťrok sú na školách problémy ohľadom účtovníctva,
účtovníčky chodia na odborné školenia, úrad robí pravidelne porady s riaditeľmi aj účtovníčkami
a sále sú tam problémy. Je na riaditeľovi, aby si zabezpečil vedenie účtovníctva odborne spôsobilou
osobou.
Ing. Štefan Milovčík – boli už aj také úvahy, že stiahneme celé účtovníctvo zo škôl na úrad.
Ing. Jaroslav Matis – svoje školy by sme mali riadiť takým spôsobom, ako VÚC riadi stredné
školy. Voči riaditeľom škôl treba vyvodzovať sankcie – úloha.
Ing. Štefan Milovčík – ak s tým poslanci súhlasia, je potrebné prijať uznesenie a od prvého
možného termínu sa účtovníctvo bude robiť na úrade.
Ing. Daniela Galandová – táto problematika mala byť zahrnutá do koncepcie a práve tam to
chýba. Pozemok pri ÖMV, kde je dlhodobý nájom 18,- bývalých slovenských korún za m2 už vyše
20 rokov, akým iným spôsobom to vyrieši mesto, keďže verejná súťaž nebola úspešná? Nešlo by
dať tento pozemok do nájmu VPS – úloha.
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JUDr. Ján Paľovčík – cez VPS by to mohlo ísť len vtedy, ak by sa to zverilo do majetku, ale
musí to chváliť valné zhromaždenie VPS. Zmluva s ÖMV je veľmi nevýhodná pre mesto, ale musí
si ju dobre naštudovať, aby to potom ÖMV nenapadlo. Nedostal sa ešte k tomu, pretože boli
závažnejšie veci, ale na najbližšie zasadnutie bude informovať, či je možné ísť touto cestou
a vypovedať tak zmluvu s ÖMV.
Anton Vass – komu patrí amfiteáter v RO Rybníky? Je potrebné ho opraviť, pretože sa blíži
letná turistická sezóna a budú tam určite aj nejaké vystúpenia – úloha.
Štefan Čus – pracuje sa na tom. Už zajtra sa začne s opravou, bude to pozvárané, vymenené
dosky, urobí sa nový náter, tak, aby to bolo bezpečné a pripravené hlavne na Rockfest. V ústrety
vyjde aj p. Križánek.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti k 24. 06. 2014, s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 589/2014

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o Mestskej polícii mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Maškulík, náčelník MsP Snina.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
r u š í Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
14/1993 o zriadení Mestskej polície v Snine, schválené uznesením MsZ č. 280/1993 zo dňa 08. 07.
1993, s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.125/2014 o Mestskej polícii
mesta Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
zdržal sa: MUDr. Igor. Latta – 1 poslanec
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 590/2014

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o určovaní používania dopravných značiek,
dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko
postihnuté so sprievodcom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 126/2014 o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní
parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržali sa: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 591/2014

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Ing. Jaroslav Regec – je potrebné, aby bol spracovaný interný materiál ohľadom postupovania
pri vybavovaní miesta v tomto zariadení a bol zverejnený aj na stránke mesta – úloha.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby
a v jedálni.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
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proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 592/2014

7. Prevádzkový poriadok zariadenia pre seniorov Domov pokojnej staroby
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Eva
Krivjančinová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
b e r ie
zariadenia pre seniorov Domov pokojnej staroby.

n a

ve d om i e

Prevádzkový poriadok

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 593/2014

8. Doplnok č. 5 k Organizačnému poriadku Mestského úradu Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Jana
Rosičová, prednostka MsÚ Snina.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
poriadku Mestského úradu Snina.

berie na

v e d o m i e Doplnok č. 5 k Organizačnému

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Jozef Savka - 1 poslanec
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 594/2014

9. Záverečný účet mesta Snina za rok 2013
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala žiadne výhrady ani pripomienky k tomuto
materiálu a odporúča ho schváliť.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný 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,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2013,
c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2013 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 64 096,83 €,
− z peňažných fondov vo výške 210 909,03 €,
− z bankového úveru vo výške 474 380,70 €
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2013 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2013 takto:
− nevyčerpané finančné prostriedky na dopravné z Okresného úradu Prešov, odbor školstva
použiť do 31. 03. 2014 vo výške 66,90 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ 1. mája z projektu „Športom a vzdelávaním do
modernej Európy“ použiť v roku 2014 vo výške 61 526,54 €,
− nevyčerpané finančné prostriedky ZŠ P. O. Hviezdoslava z projektu „Inovácia metód
vzdelávania“ použiť v roku 2014 vo výške 6 482,92 €,
− nevyčerpané prostriedky z projektu „Snina–Chust“ použiť v roku 2014 vo výške 3 534,05 €,
− nevyčerpané prostriedky na odchodné vo výške 41,50 € vrátiť v roku 2014 na Okresný úrad
Prešov, odbor školstva,
− výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu zaslať na účet Daňového úradu vo výške 0,85 €,
− výnosy z dotácie na cestnú infraštruktúru vo výške 5,72 € zaslať v roku 2014 na účet
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
− zostávajúcu čiastku v sume 281 920,66 € previesť do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --9

Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 595/2014

10. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia odporúča MsZ zobrať tento materiál na vedomie.
Nemala k nemu žiadne pripomienky.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2014.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasovala: Mgr. Ľubov Reháková – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 596/2014

11. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala k materiálu žiadne pripomienky a odporúča
MsZ ho schváliť.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í s čerpaním finančných prostriedkov z úveru
(Superlinky) z Prima banky Slovensko, a. s., vo výške maximálne 500 000,- € na dočasné krytie
nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina na 12 mesiacov s možnosťou prolongácie.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 12 poslancov
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proti: –
zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 597/2014

12. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií mesta
Snina – zmena uznesenia MsZ č. 536/2014 zo dňa 27. 02. 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala k tomuto materiálu žiadne pripomienky
a odporúča MsZ ho schváliť. Týmto materiálom sa nezvyšuje úverové zaťaženie mesta, iba sa tieto
zdroje prerozdelia medzi iné investičné akcie.
Ing. Jaroslav Matis – finančná komisia odporúča, aby investičné akcie boli uvedené v znení
uznesenia a nie v prílohe.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie Mestského zastupiteľstva v Snine č.
536/2014 zo dňa 27. 02. 2014, s ú h l a s í s čerpaním finančných prostriedkov z úveru zo
Slovenskej sporiteľne, a. s., pre rok 2014 vo výške maximálne 275 620,- € na tieto investičné akcie:
- „Kontajnerové stanovištia na území mesta Snina“ v sume 195 402,- €,
- „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. 1 a 2“ v sume 34 598,- €,
- „Rekonštrukcia verejného osvetlenia – 3. etapa“ v sume 25 620,- €,
- „Digitalizácia kina“ v sume 20 000,- €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 598/2014

13. Investičný zámer „Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine“
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia
Gičová, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Lýdia Gičová – 12. mája 2014, kedy boli v noci výdatné zrážky, došlo k zavlhnutia
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muriva do výšky niekde aj 2 metre. Hladina spodnej vody v zadnej časti budovy je asi pol metrapod
úrovňou suterénu. V prednej časti spodná voda zameraná nebola. Aby v budúcnosti nedochádzalo
k ďalšiemu zavlhnutiu muriva, je potrebná sanácia. Sanáciu je potrebné vykonať čím skôr, pretože
s odstupom času by boli náklady na sanáciu omnoho vyššie, pretože by bolo potrebné vymeniť na
murive aj omietku.
Ing. Daniela Galandová – podať informáciu, koľko finančných prostriedkov vynaložilo mesto
na rekonštrukcie budovy Domov pokojnej staroby – úloha.
Anton Vass – nie je možné, aby sme zaviazali projektanta, aby pri projektovaní myslel aj na
rôzne živly a zahrnul ich do projektu?
Ing. Štefan Milovčík – aj keby to bolo v projekte, určite by išlo o neoprávnené náklady
a museli by sme ich znášať z nášho rozpočtu.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ č. 156/2011 zo dňa
15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e investičný zámer „Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej
staroby v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Príloha uznesenia:
Investičný zámer
„Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine“
1. Stavba:
Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina na sídl. 1 v objekte súp. č. 2726 na pozemku parc.
č. C KN 5066/90, k. ú. Snina, ktoré sú vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru „Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine“ je odstránenie
vlhkosti z muriva suterénu objektu.
4. Rozsah zámeru:
Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine formou injektáže.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Sanácia muriva v suteréne Domu pokojnej staroby v Snine sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovanými úpravami sa vytvoria lepšie podmienky
predovšetkým pre užívateľov Domu pokojnej staroby. 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.
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7. Predprojektová príprava:
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor Latta, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 599/2014

14. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia navrhuje zmenu a to: výdavky na rekreáciu, kultúru
a náboženstvo – na šport ponechať 20 000,- € a nie 21.000,- €, rozdeliť ich takto: MFK 20 000,- €;
Mestský volejbalový klub Snina - 0,- €, 10. ročník Človek, pes a kôň – zvýšiť o 500,- €, pre
Galériu Andrej Smolák – zvýšiť o 500,- €.
Ing. Štefan Milovčík – Mestský volejbalový klub Snina – ide o majsterky Slovenska a my ich
chceme odmeniť tým, že im nedáme ani jedno euro?
Ing. Daniela Galandová – pri tvorbe rozpočtu mesto nekomunikuje s poslancami. Pri
záverečnom účte si všimla, že bežné výdavky mesta na tovary a služby neboli celkom vyčerpané
a predsa si úrad tohto roku znova naplánoval rovnakú sumu ako v roku 2013, preto navrhuje z tejto
položky zobrať 20 000,- € a nechať ich ako rezervu pre dotácie.
(zo zasadnutia odišiel MUDr. Igor Latta a na zasadnutie prišiel Ing. Zdenek Snítil – 11.35 hod. –
počet poslancov 14)
Ing. Štefan Milovčík – stotožnil sa s tým, že reprezentačné mu bolo znížené a nikto nevie, čo
všetko sa z reprezentačného uhrádza. Reprezentačné primátora vôbec neslúži len primátorovi, ale
hradia sa z neho aj také veci, ako sú napr. medaily pre účastníkov súťaží a pod. Ale nevie, ako sa
s ponížením finančných prostriedkov na položke tovarov a služieb vysporiada úrad.
Ing. Jana Rosičová – keď úrad šetrí, je na tom bitý. Chce sa ohradiť voči tomu, že mesto
nekomunikuje s poslancami ohľadom tvorby rozpočtu. Rozpočet dostali začiatkom októbra
minulého roku a asi 5 rokov máme stále rovnakú sumu na tejto položke napriek tomu, že ceny
tovarov a služieb idú stále hore. Ak peniaze ušetríme, idú do prebytku hospodárenia a do
rezervného fondu. Je dôležité zabezpečiť tie veci, ktoré nám ukladá zákon o obecnom zriadení a až
keď sa nám zvýšia peniaze, až potom ich máme dávať na dotácie.
Anton Vass – v zozname uvedenom na str. 3 mu chýbajú dve žiadosti a to od farnosti Božieho
milosrdenstva a Gréckokatolíckej farnosti.
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Ing. Jaroslav Matis – chýba mu tu chodník na Jesenského ulici.
Ing. Ján Alušík – chodník bude robiť VPS, už je urobené verejné obstarávanie na materiál a od
budúceho týždňa by sa malo začať s prvou etapou, ktorá siaha po točňu. Najprv je však potrebné
dokončiť odkanalizovanie tejto ulice.
Ing. Štefan Milovčík – prosí občanov, aby čím skôr urobili prípojky na kanalizáciu, aby sa čím
skôr mohlo začať s výstavbou chodníka.
Ing. Daniela Galandová – upravuje svoj poslanecký návrh - navrhuje znížiť položku bežné
výdavky mesta na položke tovary a služby o sumu 10 000,- €. Dotácie rozdelia poslanci do konca
septembra.
Mgr. Erik Cap – predkladá poslanecký návrh.
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Regeca.
Poslanecký návrh na uznesenie Ing. Regeca:
- Zvýšenie transferov na šport o 20 000,- € pre Mestský futbalový klub,
- Zvýšenie transferov na náboženské a iné spoločenské služby a to:
a) pre Animoterapeutické jazdecké centrum 2 000,- €,
b) pre Galériu Andreja Smoláka 3 300,- €.
Hlasovanie o návrhu Ing. Regeca:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9
poslancov
proti: –
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 4 poslanci
nehlasoval: --Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh na uznesenie Ing. Galandovej:
Úpravy v bežnom rozpočte:
- zníženie výdavkov v kapitole výdavky verejnej správy – mestský úrad o 10 000,- € (z
209 417,- € na 199 417,- €),
- zvýšenie výdavkov v kapitole „Rekreácia, kultúra a náboženstvo“ – náboženské a iné
spoločenské služby (transfery) o 10 000,- € (z 21 950,- € na 31 950,- €).
Hlasovanie o návrhu Ing. Galandovej:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Jozef Savka – 9
poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 4 poslanci
nehlasoval: --Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Mgr. Capa.
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Poslanecký návrh na uznesenie Mgr. Capa:
Mestskému futbalovému klubu ubrať 3 000,- € (na sumu 17 000,- €) a rozdeliť ich nasledovne:
1. Mestský volejbalový klub – 1 000,- €,
2. Pravoslávna cirkevná obec – 800,- €,
3. Farnosť Božieho milosrdenstva – 800,- €,
4. Klub Taekwondo – 400,- €.
JUDr. Ján Paľovčík – o tomto návrhu nie je možné hlasovať, keďže v poslaneckom návrhu
Ing. Regeca sa upravila čiastka pre Mestský volejbalový klub a poslanecký návrh Mgr. Capa tiež
rieši Mestský volejbalový klub.
Anton Vass – návrhová komisia týmto sťahuje poslanecký návrh Mgr. Erika Capa, keďže bol
schválený návrh Ing. Regeca. Zároveň prečítal upravený písomný návrh na uznesenie.
Upravený písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výnimku z ustanovenia § 7 ods. 2 Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Snina č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií a návratných
finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina tak, že dotáciu na rok 2014 bude možné prideliť aj
žiadateľom, ktorí doručili žiadosť o dotáciu po 15. 10. 2013, 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 2014 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o
31 528 €,
- zvýšenie výdavkov o 99 169 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o
229 400 €,
- zvýšenie výdavkov o 163 191 €,
FINANČNÉ OPERÁCIE
- zvýšenie príjmov o
443 732 €,
Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM

Príjmy
10 327 827 €
1 988 464 €
1 244 686 €
13 560 977 €

Výdavky
10 058 948 €
3 161 539 €
340 490 €
13 560 977 €

Prebytok/Schodok
+268 879 €
- 1 173 075 €
+904 196 €
0 €.

Hlasovanie o upravenom písomnom návrhu:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 600/2014

15. Rokovací poriadok Mestskej rady v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í Rokovací poriadok Mestskej rady v Snine zo dňa 15.
04. 2004, schválený uznesením MsZ č. 290/2004, s ch v a ľ u j e Rokovací poriadok Mestskej
rady v Snine.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 601/2014

16. Koncepčný zámer rozvoja školstva v meste Snina na roky 2014 – 2018
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Mgr. Eva
Mihaliková, referenta útvaru školstva, Mgr. Jaroslava Miková, referentka útvaru školstva a Ing.
Gabriela Nemčíková, referentka finančného oddelenia.
Ing. Daniela Galandová – nestotožňuje sa s tým, aby sme rušili nejakú školu, pretože v meste
máme cudzie zariadenia, ktoré platia nájom iba 1,- € ročne. Koncepcia by sa mala schvaľovať a nie
iba brať na vedomie. Ide o „šuflíkový“ materiál. Prosí o dopracovanie vecí, ktoré dala ako svoje
pripomienky písomne ešte niekedy vo februári – úloha.
Ing. Jana Rosičová – táto koncepcia vôbec nerieši zrušenie školy.
Ing. Jaroslav Matis – žiada o predloženie prehľadu, koľko detí máme 3 ročných, 4 ročných až
po deti, ktoré navštevujú deviaty ročník, a doplniť aj maximálne kapacity MŠ a ZŠ. Čo sa týka
účtovníctva na školách, navrhuje ho presunúť na mestský úrad – úloha.
Mgr. Ľubov Reháková – je to materiál živý a otvorený. Je to základný stavebný kameň, na
ktorom vidíme, ako naše školstvo vyzerá. Komisia školstva odporúča tento materiál schváliť bez
pripomienok.
Ing. Marián Kníž – táto koncepcia nerieši to, ako v školstve ďalej. Čo sa týka zlého
účtovníctva v školách, je potrebné nekompromisne postihovať riaditeľov – úloha.
Ing. Zdenek Snítil – navrhuje zriadiť ambulanciu logopéda, ktorý by pracoval pre školy –
úloha.
Ing. Jana Rosičová – ambulancia logopéda je o finančných zdrojoch.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e
školstva v meste Snina na roky 2014 – 2018.

na

ve d om ie

koncepčný zámer rozvoja

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 9 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 602/2014

17. Vymenovanie do funkcie riaditeľov základných škôl, materských škôl a ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Jaroslava
Miková, referentka útvaru školstva.
Ing. Štefan Milovčík – poďakoval bývalým riaditeľom školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta za ich doterajšiu prácu v školstve.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e vymenovanie do funkcie
riaditeľov základných škôl, materských škôl a ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
primátorom mesta Snina podľa prílohy.
Príloha uznesenia:
 Základná škola, P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavova 985/20, Snina, s termínom
začiatku výkonu funkcie 18. 08. 2014
 Základná škola, Ul. študentská 1446/9, Snina, s termínom začiatku výkonu funkcie
18. 08. 2014
 Materská škola, Ul. budovateľská 2205/12, Snina, s termínom začiatku výkonu funkcie
01. 07. 2014
 Materská škola, Ul. Československej armády 1590, Snina, s termínom začiatku výkonu
funkcie 01. 07. 2014
 Materská škola, Ul. Dukelských hrdinov 13, Snina, s termínom začiatku výkonu funkcie
01. 07. 2014
 Materská škola, Ul. Kukučínova 2544/7, Snina, s termínom začiatku výkonu funkcie
01. 06. 2014
 Materská škola, Ul. perečínska 2546/23, Snina, s termínom začiatku výkonu funkcie
25. 08. 2014
 Základná umelecká škola, Ul. študentská 1447, Snina, s termínom začiatku výkonu
funkcie 01. 07. 2014.
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ZŠ, MŠ, ZUŠ
Základná škola, P. O.
Hviezdoslava, Hviezdoslavova
985/20, Snina
Základná škola, Ul. študentská
1446/9, Snina
Materská škola, Ul. budovateľská
2205/12, Snina
Materská škola, Ulica
Československej armády 1590,
Snina
Materská škola, Ul. Dukelských
hrdinov 13, Snina
Materská škola, Ul. Kukučínova
2544/7, Snina
Materská škola, Ul. perečínska
2546/23, Snina
Základná umelecká škola, Ul.
študentská 1447, Snina

Titul, meno, priezvisko

S účinnosťou od
(dátum)

Mgr. Juraj Skrip

18. 08. 2014

Mgr. Peter Koršňák

18. 08. 2014

Anna Lovičová

01. 07. 2014

Mgr. Jana Bocková

01. 07. 2014

Mgr. Zdenka Kapáková

01. 07. 2014

Mgr. Kristína Varšová

01. 06. 2014

Jana Filakovská

25. 08. 2014

Katarína Valaliková

01. 07. 2014

Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 603/2014

(na zasadnutie prišiel MUDr. Jozef Homza – 14.20 hod. – počet poslancov 14)
18. Návrh na schválenie volebných obvodov pre voľby do samosprávy mesta a určenie
počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Štefan Milovčík – na základe požiadavky mestskej rady bol pripravený alternatívny
materiál k pôvodnému materiálu, ktorý hovorí o 6 volebných obvodov.
Ing. Daniela Galandová – na stránke mesta bol zverejnený iba materiál, ktorý hovorí o dvoch
volebných obvodoch. Dnes dostali materiál, ktorý hovorí o 6 volebných obvodoch. V oboch
materiáloch sa má voliť 18 poslancov. Chce vedieť, aké výhody má jeden aj druhý materiál. Chcela
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dať návrh, aby sa volilo iba 12 poslancov a bol iba jeden volebný obvod, ale jej počas prestávky
bolo vysvetlené, že v zmysle zákona to nie je možné, keďže mesto Snina má nad 20 001
obyvateľov.
Mgr. Katarína Harmaňošová – 6 obvodov bolo vytvorených na základe polohy jednotlivých
volebných okrskov. 2 volebné obvody boli vytvorené asi pred troma volebnými obdobiami. Ktorý
materiál má viac výhod, to nevie povedať.
Ing. Zdenek Snítil – materiál 18 A) by sa mal stiahnuť z rokovania, pretože 2 volebné obvody
sú postačujúce. Netreba to kúskovať.
Ing. Daniela Galandová – dáva poslanecký návrh – počet volebných obvodov 2, počet
poslancov 15. Vo volebnom obvode č. 1 by sa volilo 10 poslancov, vo volebnom obvode č. 2 by sa
volilo 5 poslancov. Šetriť treba v každom smere.
Ing. Marián Kníž – podstata 6 volebných obvodov je kvôli tomu, aby bol poslanec bližšie
k svojim voličom. Kvôli tomu predložil na MsR návrh, aby sa pripravil materiál so 6 volebnými
obvodmi.
Ing. Jozef Savka – sídliskové zóny majú iné problémy ako majú zóny s individuálnou bytovou
zástavbou. Iné sú zasa problémy na Table a iné sú na sídlisku I. Napríklad, za Tablu je tu on ako
jediný kandidát a môže sa stať, že v budúcnosti nemusí byť zvolený a tak Tabla ostane bez
poslanca. Práve preto si myslí, že lepšie by bolo, keby bolo zriadených 6 volebných obvodov.
Ing. Jaroslav Regec – ideálne by bolo, keby sme mali iba jeden volebný obvod, ale zákon nám
to neumožňuje, preto by sme mali ponechať 2 volebné obvody. Dvanásť rokov máme 18 poslancov
a myslí si, že počet poslancov by sme mali zachovať.
Mgr. Ľubov Reháková – prikláňa sa k 2 volebným obvodom. Problémov je v meste dosť
a všetky sa riešia globálne, nie podľa toho, kto je zvolený za aký obvod.
(za zasadnutie MsZ prišiel JUDr. Jaroslav Koco – 14.45 hod. – spolu 15 poslancov)
Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Galandovej.
Poslanecký návrh Ing. Galandovej:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u r č u j e 2 volebné obvody (podľa prílohy) a 15 poslancov
do mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2014 – 2018 takto:
- volebný obvod č. 1 – 10 poslancov,
- volebný obvod č. 2 – 5 poslancov,
r u š í uznesenie MsZ č. 810/2010 zo dňa 07. 09. 2010.
Hlasovanie:
za: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
proti: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr.
Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav
Regec, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 11 poslanci
nehlasoval: --19

Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine u r č u j e 2 volebné obvody (podľa prílohy) a 18 poslancov
do mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2014 – 2018 takto:
- volebný obvod č. 1 – 12 poslancov,
- volebný obvod č. 2 – 6 poslancov,
r u š í uznesenie MsZ č. 810/2010 zo dňa 07. 09. 2010.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13
poslancov
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jozef Savka – 2 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 604/2014

19. Odmena hlavnému kontrolórovi pri príležitosti životného jubilea
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného a vnútorných vecí.
Ing. Daniela Galandová – takéto materiály musia byť finančne vyčíslené. Ľudia nevedia, aký
je plat hlavného kontrolóra.
Ing. Jana Rosičová – 17 % z platu hlavného kontrolóra je 300,- € mesačne.
Ing. Marián Kníž – mesačný plat hlavného kontrolóra je 1 800,- €.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 18c zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odmenu hlavnému kontrolórovi mesta Snina vo
výške 17 % z jeho mesačného platu za mesiace júl až december.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Jaroslav Regec, Ing. Zdenek Snítil – 3 poslanci
nehlasoval: ---
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Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 605/2014

20. Správa o separácii za rok 2013
Písomný materiál predložil Ing. Ján Alušík, konateľ spoločnosti VPS Snina, s. r. o. Spracoval
Mgr. Matúš Mitro, vedúci prevádzky KO a ČM.
Ing. Marián Kníž – na str. 2 je uvedené, že školy sa oberajú o finančné prostriedky. Chce
vedieť, prečo sa školy oberajú o finančné prostriedky, veď papier zbierajú a odovzdávajú ho do
zberne. Alebo je VPS ochotná školám za papier zaplatiť?
Ing. Ján Alušík – čo sa týka zberu papiera, VPS je ochotná sa so školami dohodnúť na sume
za nazbieraný papier. Cena by sa odvíjala od ceny, za ktorú odpredáva papier VPS. VPS dostáva za
tonu papiera 80,- až 90,- €. Zberne dávajú školám asi 50,- € za tonu.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o separácii za rok 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 606/2014

21. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov pod stavbami vo vlastníctve mesta
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
JUDr. Ján Paľovčík – podal bližšie informácie, o ktoré pozemky sa jedná a akú majú výmeru:
- GP č. 37002341-141/2010 – ide o pozemky na časti Ul. študentskej od polície smerom
k bývalej Družbe, časť parku pred IV. ZŠ, väčšinu priľahlých pozemkov pri obytných domoch
medzi Študentskou a Palárikovou ulicou + potôčik – jedná sa o výmeru 27 738 m2,
- GP č. 37002341-153/2010 – ide o pozemky na časti Strojárskej ulice – jedná sa o výmeru
3 509 m2,
- GP č. 37002341-96/2010 – ide o pozemky okolo obytného domu medzi prevádzkou Lagúna
a Študentskou ulicou – jedná sa o výmeru 9 833 m2,
21

- GP č. 37002341-140/2010 – ide o pozemky na Študentskej ulici pred políciou a pred II. ZŠ
až po koľaj a pozemky medzi obytnými domami na Študentskej ulici a cestou – jedná sa o výmeru
6 967 m2,
- GP č. 37002341-147/2010 – ide o pozemky na Partizánskej ulici od hasičov po prevádzku
Maroko, pozemky okolo obytného domu oproti pošte – jedná sa o výmeru 4 242 m2,
- GP č. 37002341-148/2010 – ide o pozemky na Ul. Dobrianskeho a Ul. Čsl. armády – jedná sa
o výmeru 9 457 m2,
- GP č. 37002341-152/2010 – ide o pozemky na Ul. Kukučínovej, časť Ul. Kollárovej,
komunikácia ku starému cintorínu, viacero pozemkov okolo Ul. Kollárovej – jedná sa o výmeru
2 835 m2.
Ing. Štefan Milovčík – ide o takmer 6,5 hektára pozemkov, ktoré štát prevedie do vlastníctva
mesta bezodplatne. Za takýto materiál navrhne právnikovi mesta odmenu alebo mu zvýši plat,
pretože toto bola veľmi záslužná vec pre mesto.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine p r e h l a s u j e, že na nižšie uvedených parcelách sú
umiestnené stavby – miestne komunikácie a chodníky vo vlastníctve Mesta Snina, ktoré boli
postavené pred rokom 1991. Ide o tieto parcely registra CKN vytvorené geometrickými plánmi:
1) GP č. 37002341-141/2010: parc. CKN č.: 2297/163, 2297/165, 2297/166, 2297/167,
2520/4, 2520/6, 2520/7, 2520/15, 2520/18, 2520/45, 2520/46, 2520/48, 2520/49, 2520/50,
2520/57, 2520/58, 2520/63, 2566/4,
2) GP č. 37002341-153/2010: parc. CKN č.: 2582/5, 2582/30, 2582/31, 2582/33, 638/13,
638/14, 2577/1, 2577/4,
3) GP č. 37002341-96/2010: parc. CKN č.: 2297/47, 2297/63, 2297/115, 2297/153, 2344/2,
2344/3, 2344/5, 2344/7, 2344/8, 2591/114, 2591/115, 2591/117,
4) GP č. 37002341-140/2010: parc. CKN č.: 2297/164, 2297/168, 2297/169,
5) GP č. 37002341-147/2010: parc. CKN č.: 267/8, 2558/1, 2558/2, 2558/3, 2558/4, 2558/5,
6) GP č. 37002341-152/2010: parc. CKN č.: 2556/1, 2556/2, 2556/3, 2556/4, 2556/5, 2556/6,
2556/7, 2556/8, 2557/3, 2557/5, 2557/6,
7) GP č. 37002341-148/2010: parc. CKN č.: 5066/79, 5066/114, 5066/131, 5066/372,
5066/373, 5066/374, 5066/375, 5066/376, 5066/377, 5066/378, 5066/379, 5066/380,
5066/381, 5066/382.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 607/2014
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22. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Milan
Dudy Koťo s manželkou Monikou
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení
Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti na základe obchodnej verejnej súťaže – odpredaj bytu č. 10 na 2. poschodí, vchod 2
v bytovom dome s. č. 1612 na Ul. Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN
5066/86 a zapísaného na LV č. 5623, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 66/760 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 66/760 k pozemku parc. č.
CKN 5066/86, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 319 m2, zapísaného na LV
č. 5623, k. ú. Snina, za cenu 6 800,- € pre kupujúcich: Milan Dudy Koťo, rod. Dudy Koťo
a Monika Dudy Koťová, rod. Hrehová, obaja bytom Snina, do ich bezpodielového vlastníctva
s tým, že kupujúci uhradia poplatky spojené s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a 124,- € za vyhotovenie znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota bytu bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 76/2013 zo dňa
04. 10. 2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Jozef Galanda, Boženy Němcovej 2570, 069 01 Snina.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) a ods. 3 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v súlade s § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 608/2014

23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Róbert
Bajza
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
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Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojitosti s podmienkami Obchodnej
verejnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta a v zmysle § 281 a nasl. ustanovení
Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zmluvný prevod
nehnuteľnosti na základe obchodnej verejnej súťaže – odpredaj bytu č. 10 na 2. poschodí, vchod 2
v bytovom dome s. č. 1611 na Ul. Palárikovej v Snine, postaveného na pozemku parc. č. CKN
5066/82 a zapísaného na LV č. 6024, k. ú. Snina a spoluvlastníckeho podielu 53/651 na spoločných
častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastníckeho podielu 53/651 k pozemku parc. č.
CKN 5066/82, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 280 m2, zapísaného na LV
č. 6024, k. ú. Snina, za cenu 5 300,- € pre kupujúceho - Róbert Bajza, rod. Bajza, trvale bytom
Šmigovec, do jeho výlučného vlastníctva s tým, že kupujúci uhradí poplatky spojené s podaním
návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a 124,- € za vyhotovenie znaleckého posudku.
Všeobecná hodnota bytu bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 74/2013 zo dňa
03. 10. 2013, ktorý vypracoval znalec Ing. Jozef Galanda, Boženy Němcovej 2570, 069 01 Snina.
Prevod a cena bytu je v súlade s § 8 ods. 1 písm. a) a ods. 3 VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v súlade s § 9a ods. 1 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 609/2014

24. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Hrečko Slávko
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e výmaz ťarchy uvedenej na LV č. 5350, k. ú.
Snina, v časti C, pod V – 309/99 – zrušenie vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 1225/198,
CKN 1225/221, k. ú. Snina, ktoré spočíva v predkupnom práve predávajúceho, t. j. Mesta Snina,
Strojárska 2060, 069 01 Snina, IČO: 323 560, v zmysle Kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 14. 04.
1999, pre žiadateľa – Hrečko Slávko, rod. Hrečko, trvale bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
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Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 610/2014

25. Zmena uznesenia MsZ č. 569/2014 – zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľnosti
pozemku parc. č. CKN 3958/778, k. ú. Snina, z dôvodu osobitného zreteľa – Miroslav
Rjaby a Drahomíra Meričková Rjabyová
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine
č. 569/2014 zo dňa 27. 02. 2014, ktoré znie takto:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta
Snina a to pozemok parc. č. CKN 3958/778, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 354
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva kupujúcej - Drahomíra
Meričková Rjabyová, rod. Blašková, trvale bytom Snina. Dôvodom hodným osobitného
zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto prebytočný a vlastníci priľahlých
nehnuteľností zapísaných na LV č. 1939, k. ú. Snina, tento pozemok užívajú ako záhrady,
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3958/778, druh pozemku – ostatné
plochy, o výmere 354 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do výlučného vlastníctva
kupujúcej: Drahomíra Meričková Rjabyová, rod. Blašková, trvale bytom Snina, v celosti za
cenu 650,82 € za výmeru 354 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrických plánov v alikvotnej čiastke
v závislosti od výmery prevádzanej nehnuteľnosti.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b), c) a d) v súlade s § 9 ods. 4 VZN
mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení
doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.“
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Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
nehlasovala: Emília Mydlová – 1 poslankyňa
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 611/2014

26. Zmena uznesenia MsZ č. 826/2010 – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/428 –
Štefan Alušík
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine m e n í znenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Snine
č. 826/2010 zo dňa 07. 09. 2010 takto:
„Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku
zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím
umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou – odpredaj pozemku parc. č. CKN
1121/451, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 25 m2 a pozemku parc. č. CKN
1121/449, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 36 m2, ktoré boli vytvorené
geometrickým plánom č. 46053328-19/2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 03. 09. 2013 Správou katastra Snina pod G1-128/2013,
z pozemku parcelné číslo CKN 1121/168, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
4 769 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za cenu 1 420,- € určenú na základe
znaleckého posudku č. 60/2010 zo dňa 27. 07. 2010 znalca Ing. Mariána Výhonského, Ul. gen.
Svobodu 2492/46, vo väzbe na § 15 ods. 7 VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov, pre Štefana Alušíka, rod. Alušík, trvale
bytom Snina s tým, že kupujúci uhradí 150,50 € za vyhotovenie GP a 78,28 € za znalecký posudok
a náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností.
Prevod nehnuteľností je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. b) VZN mesta Snina č.
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. b)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
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zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 612/2014

27. Schválenie výnimky zo sadzieb za prenájom nebytových priestorov v ŠH pre
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Na zasadnutí bola pustená upútavka na Majstrovstvá sveta kadetov v zápasení, ktoré budú
prebiehať v mestách Snina a Humenné.
Mgr. Erik Cap – všetkých pozval na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v dňoch od
15. 07. 2014 do 20. 07. 2014.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e prenájom nebytových priestorov v mestskej
športovej hale v dňoch od 04. 07. 2014 do 15. 07. 2014, v rozsahu 80 hodín, za cenu 1,- € pre
Zápasnícky klub Vihorlat Snina za účelom zabezpečenia tréningového procesu pre účastníkov
Majstrovstiev sveta v zápasení kadetov. Harmonogram jednotlivých tréningov bude spresnený po
dohode s vedúcim oddelenia rekreačných a športových služieb.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 613/2014

28. Žiadosť o prehodnotenie výšky nájomného – Súkromná materská škola Vihorlatská
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
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Ing. Štefan Milovčík – je zato, aby sa vyrovnali pomery nájomných vzťahov medzi
súkromnou MŠ a cirkevnou MŠ, ktoré sú v našich priestoroch. Preto prišiel s návrhom, aby
sa prehodnotila výmera pozemkov, ktoré škôlka nepoužíva a tiež priestorov, ktoré nevyužíva
a nájom prepočítať na skutočne využívaný majetok. Preto ako predkladateľ materiálu ho z dnešného
rokovania sťahuje.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob nakladania
s nehnuteľným majetkom obce – prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.
9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prenájmu sú nebytové priestory:
- budova súpisné číslo 1420/8 na Ul. vihorlatskej v Snine, postavená na parcele C KN 2297/67
o výmere 1 016 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
- pozemok - priľahlé plochy v rozsahu oplotenia - parcela C KN 2267/69 o výmere 2 225 m2,
za nájomné vo výške 1,- €/mesiac pre Súkromnú materskú školu Vihorlatská, za účelom
zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu detí materskej školy. Dôvodom osobitného zreteľa
je nedostatok finančných prostriedkov.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.
29. Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti – nebytové priestory
vrátane príslušenstva na Ul. Komenského
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján
Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
(zo zasadnutia odišiel Ing. Jozef Savka – 15.30 hod. – spolu 14 poslancov)
Ing. Štefan Milovčík – keďže jeden člen návrhovej komisie, Ing. Jozef Savka, musí zo
zasadnutia odísť, preto za člena do návrhovej komisie navrhuje JUDr. Jaroslava Koca.
Hlasovanie o zvolení JUDr. Jaroslava Koca do návrhovej komisie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing.
Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: –
zdržal sa: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
nehlasoval: --Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala k tomuto materiálu žiadne pripomienky
a odporúča MsZ ho schváliť. Z vlastnej skúsenosti môže povedať, že ide o štandardný postup
a VÚC tiež takto postupuje, ak nie je o majetok záujem.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine

vyhlasuje

podľa ustanovenia §§ 281 až 288
28

Obchodného zákonníka a ustanovenia § 20 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení
a nakladaní s majetkom mesta Snina Obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku
vo vlastníctve mesta Snina, s ch v a ľ u j e
1. podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zámer prevodu majetku vo vlastníctve mesta Snina formou Obchodnej
verejnej súťaže a to nebytového priestoru č. 5 v bytovom dome č. s. 2555 v Snine na
Ul. Komenského, podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach
bytového domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parcela č. 1121/170 v k. ú.
Snina, vedeného na liste vlastníctva č. 4590, správa katastra Snina, minimálne za 60 %
ceny určenej znaleckým posudkom č. 66/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom
Galandom, Boženy Nemcovej č. 2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 126 000,- €,
2. súťažné podklady uvedené v ,,Oznámení o vyhlásení Obchodnej verejnej súťaže“.
Oznámenie tvorí prílohu uznesenia,
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie
a vyhodnotenie predložených ponúk v tomto zložení:
- Mgr. Marta Birková,
- Mgr. Erik Cap,
- Ing. Daniela Galandová,
- Ing. Jana Rosičová,
- JUDr. Ján Paľovčík.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová,
Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: Ing. Zdenek Snítil – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 614/2014

30. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom –
telocvične so s. č. 1406 – T18 postavenej na parc. č. CKN 7527/6, pozemkov parc. č.
CKN 7527/6, CKN 7527/19 a CKN 7527/20, k. ú. Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Jaroslav Regec – finančná komisia nemala k tomuto materiálu žiadne pripomienky
a odporúča MsZ ho schváliť.
JUDr. Ján Paľovčík - ide iba o zámer, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli mesta, ale ak
o túto nehnuteľnosť prejaví záujem aj niekto iný, bude vypísaná verejná súťaž.
Ing. Marián Kníž – návrhovej komisii predložil svoj poslanecký návrh.
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Anton Vass – prečítal poslanecký návrh Ing. Kníža.
Poslanecký návrh na uznesenie od Ing. Kníža:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 500/2013 zo dňa 19. 11. 2013
a uznesenie MsZ č. 501/2013 zo dňa 19. 11. 2013, s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob predaja
nehnuteľného majetku obce a to priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa najmenej za cenu
vo výške 60 % všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a priľahlých pozemkov za
všeobecnú cenu, t. j. cenu určenú znaleckým posudkom. Predmetom prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
- stavba, telocvičňa so s. č. 1406, postavená na parcele č. CKN 7527/6, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1 011 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/19, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 523 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/20, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 184 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Pčolinskej ulici.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zníženie ceny o 40 % z dôvodu, že všeobecnú hodnotu
určenú znaleckým posudkom za majetok mesta neponúkol žiaden uchádzač.
JUDr. Ján Paľovčík – poslanecký návrh hovorí o 60 % z ceny za budovu a 100 % ceny za
pozemky. Pôvodný materiál hovorí o 60 % z ceny za budovu aj pozemky. Keďže ide o prípad
hodný osobitného zreteľa, na prijatie uznesenia je potrebná 3/5 väčšina všetkých poslancov.
Ing. Jaroslav Regec – odpredávať halu bez pozemkov nemá zmysel. Preto prosí poslancov,
aby hlasovali tak, aby sa s týmto problémom nemuselo zaoberať ešte aj zastupiteľstvo v ďalších
rokoch, pretože hala chátra.
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Kníža:
za: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov Reháková – 3 poslanci
proti: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza,
JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing.
Zdenek Snítil, Anton Vass – 10 poslanci
nehlasoval: --Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
uznesenie MsZ č. 500/2013 zo dňa 19. 11. 2013
a uznesenie MsZ č. 501/2013 zo dňa 19. 11. 2013, s ch v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer a spôsob predaja
nehnuteľného majetku obce a to priamym predajom z dôvodu osobitného zreteľa najmenej za cenu
vo výške 60 %, t. j. 53 880,- €, všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom
prevodu sú tieto nehnuteľnosti:
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- stavba, telocvičňa so s. č. 1406, postavená na parcele č. CKN 7527/6, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
1 011 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/19, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 3 523 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 7527/20, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 184 m2, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, na Pčolinskej ulici.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je zníženie ceny o 40 % z dôvodu, že všeobecnú hodnotu
určenú znaleckým posudkom za majetok mesta neponúkol žiaden uchádzač.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Anton Vass – 9 poslancov
proti: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, Ing. Jaroslav Matis, Ing. Zdenek Snítil – 4
poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
Ing. Štefan Milovčík – čo s tým ďalej? Budova naozaj chátra. Prosí, aby na zasadnutie MsZ
v septembri bol predložený prijateľný materiál – úloha.

31. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 1256/3 vo vlastníctve
Pavla Gerboca
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľnosti do
vlastníctva mesta – kúpu pozemku parc. č. CKN 1256/3, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 99 m2, zap. na LV č. 5335, k. ú. Snina, vo vlastníctve Ing. Pavla Gerboca, rod.
Gerboc, trvale bytom Snina, za cenu 1 660,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 26/2014 zo dňa
09. 04. 2014, s tým, že náklady na vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 110,- € a vklad do
katastra nehnuteľností hradia žiadatelia o vysporiadanie prístupovej cesty – Štefan Halamka, Anna
Halamková a Katarína Barnišinová, všetci bytom Daľkovská 460, 069 01 Snina.
Materiál bol z rokovania stiahnutý.
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32. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – kúpa pozemku parc. č. CKN 3958/817 vo vlastníctve
Kataríny Halamkovej
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
zmluvný prevod nehnuteľnosti do
vlastníctva mesta – kúpu pozemku parc. č. CKN 3958/817, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 33 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom č. 46053328-43/2013,
vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 29. 11.
2013 Správou katastra Snina pod G1-240/2013, z pozemku parcelné číslo CKN 3958/14, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 475 m2, zap. na LV č. 1843, k. ú. Snina, vo
vlastníctve Kataríny Halamkovej, rod. Halamková, trvale bytom Snina, za cenu 720,- € určenú na
základe znaleckého posudku č. 27/2014 zo dňa 09. 04. 2014 s podmienkou, že náklady na
vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 110,- €, náklady na vyhotovenie GP vo výške 224,- €
a vklad do katastra nehnuteľností hradí žiadateľ o vysporiadanie prístupovej cesty – PharmDr.
Monika Marcineková, bytom Snina.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, Ing. Jaroslav Matis, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr.
Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: –
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 615/2014

33. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Snina zámenou z dôvodu
osobitného zreteľa – Merga, Szilágyi, Marinič
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Mária
Bandžáková, referentka oddelenia právneho, správy majetku a služieb a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci
oddelenia právneho, správy majetku a služieb.
Ing. Zdenek Snítil – myslí si, že vybudovaním parkoviska pred budovou Eurohotela Vihorlat
si vlastníci zlepšia svoju podnikateľskú činnosť a preto by nemali byť takýto úzkoprsí a celý tento
chodník by mal byť vo vlastníctve mesta. Myslí si, že títo podnikatelia sú prístupní k jednaniu, treba
len nájsť správnu cestu. Takže navrhuje, aby chodník za budovou bol mestský a pred budovou bol
v ich vlastníctve – úloha.
Ing. Jaroslav Matis – do zmluvy uviesť, že vybudované parkovisko bude slúžiť všetkým
občanom. Nesmie to byť vyhradené parkovisko – úloha.
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JUDr. Ján Paľovčík – toto sa do zmluvy môže zahrnúť. Teraz sa schvaľuje zatiaľ iba zámer.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov
s ch v a ľ u j e
zámer a spôsob prevodu
nehnuteľného majetku mesta zámenou ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle 9a ods. 8
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom zámeny je:
- nehnuteľnosť - pozemok parc. č. CKN 37/137, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria,
o výmere 178 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina,
- časť nehnuteľnosti - pozemku parc. č. CKN 37/133, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 943 m2, zap. na LV č. 6301, k. ú. Snina,
vo vlastníctve podielových vlastníkov: Merga František, Snina, PhDr. Tomáš Szilágyi, Snina a Ing.
Ján Marinič, Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo právne vysporiadanie, nakoľko žiadatelia
vlastnia pozemok parc. č. CKN 37/133, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 943
m2, na ktorom sa nachádza chodník. Zámenou získajú časť pozemku parc. č. CKN 37/137, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 178 m2, ktorý vlastní Mesto Snina, a využijú ho
na opravu a rozšírenie parkovacích miest pred budovou Eurohotel Vihorlat.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 14
poslancov
proti: –
zdržal sa: --nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo prijalo

uznesenie č. 616/2014

34. Zrušenie uznesenia MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Zdenek Snítil, poslanec MsZ Snina.
Ing. Zdenek Snítil – osobne si myslí, že by sme sa mali riadiť múdrosťou nášho národa, že
kamaráti buďme, ale dlhy si plaťme a nehľadajme kombinácie, čo - začo, komu - kedy, pretože sa
stále niekto cíti poškodený. Treba to robiť čistou formou. Znížený nájom znamená, že sa o svoj
majetok nestaráme. Žiada, aby poslanci boli voči mestu prístupní.
Anton Vass – prečítal písomný návrh na uznesenie.
Písomný návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s účinnosťou od 01. 07. 2014.

r uš í

uznesenie MsZ č. 454/2004 zo dňa 21. 10. 2004
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Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Zdenek Snítil – 6 poslancov
proti: MUDr. Jozef Homza – 1 poslanec
zdržali sa: Mgr. Marta Birková, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej
Kulan, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Anton Vass – 7 poslanci
nehlasoval: --Mestské zastupiteľstvo k tomuto materiálu neprijalo žiadne uznesenie.
35. Interpelácia poslancov
Ing. Marián Kníž – smerom na Nemocnicu sú krajnice príliš vysoko, treba ich dať dole,
pretože pri prívalových dažďoch voda steká po ceste a nie do rigolu. To isté je aj smerom do RO
Rybníky – úloha.
MUDr. Jozef Homza – na základe žiadostí občanov z Ul. Nad Cirochou predkladá túto
pripomienku - pri rodinnom dome 2333 je pokles vozovky, pretože sa tam robila nejaká
prekopávka. Treba to opraviť – úloha.
Ing. Daniela Galandová – VZN-ka na stránke mesta nezverejňovať podľa rokov, ale podľa tém
a oblastí – úloha;
- pripraviť prehľad o tom, kto je pripojený na verejnú kanalizáciu a kto nie je, tak musí
predložiť nejaký doklad o tom, že si pravidelne dáva čistiť žumpu. Pripraviť návrh VZN o pripojení
domov na verejnú kanalizáciu – úloha
Anton Vass – Ul. Sládkovičova – osadiť dva spomaľovače – je to požiadavka obyvateľov
z tejto ulice – úloha
Emília Mydlová – občania sídl. I požadujú, aby každý hovoril do mikrofónu až vtedy, keď je
zapnutý, pretože potom nepočuť všetko – úloha;
- prechod pre chodcov pri prevádzke Harmen nie je vyznačený, resp. už ho nevidieť - treba ho
obnoviť – úloha.
Ing. Ján Alušík – ide o štátnu cestu a to má na starosti Slovenská správa ciest. Pokiaľ vie,
v týchto dňoch sú v meste a prechody pre chodcov vyznačujú.
Ing. Jaroslav Matis – obyvatelia blokov na Partizánskej ulici požadujú vytvorenie parkoviska –
bloky smerom od hlavnej cesty ku koľaji – úloha.
PhDr. Daniel Andráško – informoval o kultúrnom programe, ktorý sa bude konať
v priestoroch kaštieľa v dňoch 28. a 29. 06. 2014 pri príležitosti jedného roka fungovania kaštieľa.
Akcia sa volá Dni kaštieľa a pozýva na ňu všetkých. Bude tam vystúpenie domácich súborov, ale
príde aj Katka Knechtová a pod. V sobotu začne program o 13.00 hod., bude tam súťaž vo varení
tatarčaných pirohov. V nedeľu začína program o 12.00 hod. Budú tam rôzne atrakcie.
Ing. Zdenek Snítil – opraviť úsek chodníka pri Dúbravskom potoku – pri dažďoch tam stojí
voda – úloha;
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Ing. Zdenek Snítil - prečo nebol predložený materiál ohľadom vysporiadania pozemkov na
starom cintoríne? Podľa písomnej informácie, ktorú dostal, mal byť predložený dnes.
Ing. Štefan Milovčík – na arcibiskupskom úrade bol na jednaní ohľadom zámeny pozemkov
medzi mestom Snina a cirkvou. Takže sa na tom pracuje.
MUDr. Jozef Homza – bude folklórny festival ďalej pokračovať v RO Rybníky alebo už nie?
PhDr. Daniel Andráško – je veľmi dôležité to, kedy a kde sa daná kultúrna akcia koná. V RO
Rybníky bol tento festival niekoľko rokov, ale neosvedčilo sa to, pretože je to ďaleko. Preto si
myslí, že výhodnejšie bude, ak sa bude tento festival konať v priestoroch kaštieľa. Uvidíme, či sa to
osvedčí. Ak nie, tak to opäť vrátime do RO Rybníky.
Ing. Zdenek Snítil – ak máme pripravený materiál ohľadom vysporiadania pozemkov na
cintoríne (a vie, že je pripravený), tak ho predložme a nechcime vysporiadavať pozemky formou „ja
tebe toľko a ty mne toľko“.
Ing. Štefan Milovčík – áno, ale cirkvi by sme museli zaplatiť 61 000,- € a je proti tomu, aby
sme peniaze vyhodili von oknom touto formou a preto hľadá možnosť pozemky zameniť.
36. Záver
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Snina 01. 07. 2014

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovatelia:

Ing. Jana Rosičová
prednostka MsÚ

Mgr. Marta Birková
Emília Mydlová

Zapisovateľka: Monika Dunajová
35

