ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 08. 03. 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

Ospravedlnení:

Prizvaná:

Ing. Štefan Nevoľník
Anton Vass

Anna Pavlíková, riaditeľka Slovenského červeného kríža

Program:
1. Prejednanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ dňa 11. 03. 2010
2. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
4. Prejednanie žiadosti Štefana Alušíka o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/168
5. Prejednanie žiadosti Heleny Cuckovej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 398/108
6. Prejednanie žiadosti Marcely Piteľovej o prenájom časti pozemku parc. č. CKN 37/141
7. Rôzne
Zasadnutie Mestskej rady v Snine otvoril a viedol Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Pavol Diňa
Hlasovanie za program podľa pozvánky:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

1. Prejednanie materiálov predkladaných na rokovanie MsZ dňa 11. 03. 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.
MUDr. Štefan Čopík – žiadosť p. Lytvynenkovej prejednala aj komisia výstavby, ktorá je proti
tomu, aby sa jej odpredal pozemok pri starej poliklinike.
Ing. Štefan Milovčík – vysporiadať vlastnícke vzťahy na starom cintoríne – úloha.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine berie na vedomie správu o činnosti Mestskej rady v Snine od
ostatného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Snine.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010

3. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 03. 2010
Písomný materiál predložil a spracoval Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór.
Ing. Štefan Milovčík – volať p. Makariva ohľadom knihy o Snine – úloha.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
k 11. 03. 2010.
Hlasovanie:
za: 4

berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

4. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 03. 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 11. 03. 2010.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva.
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Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 56/2002,
ktorým sa vymedzujú miesta na verejných priestranstvách pre kandidujúce politické strany a hnutia
na propagáciu počas volebnej kampane, schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č.... /2010 o vylepovaní volebných plagátov.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach chovu a držania psov na
území mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala
Chomaničová, oddelenie správy majetku a služieb.

Ing. Iveta

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č.
..../2010 o podmienkach chovu a držania psov na území mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

7. Doplnok č. 7 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a o určení sadzieb za tento prenájom
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Jana Rosičová,
prednostka MsÚ a JUDr. Ján Paľovčík, vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Doplnok č. 7 k VZN mesta Snina č. 93/2008
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a o určení
sadzieb za tento prenájom.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010
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8. Doplnok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Snina
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
zamestnancov Mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 4

schvaľuje

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

Doplnok č. 1 k Pracovnému poriadku

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

9. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
Písomný materiál predložil Pavol Diňa, predseda komisie mládeže, kultúry a športu. Spracovala
Anna Brečková, garant komisie.
MUDr. Štefan Čopík – navrhuje, aby sme športovým klubom, ktoré nemajú žiadne výsledky,
dotáciu neposkytovali.
Ing. Štefan Milovčík – na MsZ predloží návrh na prerozdelenie dotácií aj ostatným farnostiam
v meste.
Ing. Ján Čop – športové kluby podporovať iba tie, ktoré reprezentujú mesto v celoslovenských
súťažiach, ostatným prerozdeliť len určitú sumu, napr. 10 000 €. Zdá sa mu, že návrh dotácie pre
Jazdecký klub vo výške 6 500 € je priveľa. A čo sa týka dotácií pre ostatné farnosti v meste,
navrhuje rozdeliť dotáciu tak, ako sme to robili doposiaľ – podľa počtu veriacich. Tak navrhuje
prepracovať aj materiál.
Anna Pavlíková – Slovenský červený kríž – mesto požiadal o dotáciu vo výške 5 000 € na
celoročnú činnosť Červeného kríža. Potrebuje ich hlavne na úhradu poplatkov za vodu, elektrinu
a teplo za klientov, ktorých ubytováva. Má tam aj troch občanov z mesta Snina. Doteraz dostávala
peniaze od VÚC Prešov, no tohto roku nedostala nič a nevie, či vôbec od nich niečo dostane. Veľmi
ju mrzí, že jej komisia navrhuje prideliť iba 700 €.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. prerozdelenie dotácií určených pre športové kluby vo výške 58 950,- € tak, ako je uvedené
v prílohe uznesenia,
2. prerozdelenie dotácií určených pre občianske združenia vo výške 18 500,- € tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia,
3. výšku dotácie pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Božieho milosrdenstva Snina tak, ako je
uvedené v prílohe uznesenia.
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Príloha k uzneseniu:
K bodu 1
Športové kluby
Mestský futbalový klub Snina
- dopravné a cestovné náklady, zabezpečenie činnosti klubu

35 500,- €

Mládežnícky futbalový klub pri ZŠ Budovateľská Snina
1 500,- €
- zakúpenie výstroje a tréningových pomôcok, celkové materiálno-technické zabezpečenie klubu
Zápasnícky klub Vihorlat Snina
- dopravné a cestovné náklady, zabezpečenie činnosti klubu

12 700,- €

Zápasnícky klub Slávia Snina
- dopravné náklady, náklady na úhradu nájmu za telocvičňu

1 000,- €

Klub šermu Snina
1 700,- €
- nákup šermiarskeho materiálu, účasť na medzinárodných podujatiach, organizovanie
medzinárodných turnajov a sústredení
Mestský volejbalový klub Snina
2 500,- €
- materiálne vybavenie klubu, zakúpenie volejbalových stĺpov, zabezpečenie činnosti klubu
Športový klub SKÓRE Snina
- dopravné náklady, zakúpenie tréningových
sústredení

1 000,- €
a športových potrieb, absolvovanie športových

Mestský Tennis Club Snina
1 300,- €
- zabezpečenie súťaží a turnajov, nákup lôpt, úprava povrchu ihrísk, materiálne zabezpečenie
Stolnotenisový oddiel Snina
1 250,- €
- úhrada nájomného za telocvičňu, cestovné náklady, materiálne zabezpečenie klubu
Black Tiger Taekwondo Klub Snina
500,- €
- náklady spojené s prípravou na súťaže, účasť na Majstrovstvách Slovenska, nájomné
K bodu 2
Občianske združenia
Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina – AJC Snina
- realizácia 6. ročníka podujatia „Človek, pes a kôň Snina 2010“
- pokrytie časti nákladov na aktivity pre deti a mládež

6 500,- €

Územná správna rada detskej organizácie Fénix Snina
- zakúpenie hrnčiarskeho kruhu a vypaľovacej hrnčiarskej pece

2 000,- €
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Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS MÁRIA
2 000,- €
- zakúpenie obväzového materiálu a dezinfekčného materiálu, úhrada nákladov na nájomné
Galéria Andrej Smolák Snina
- organizačno-technické zabezpečenie Výtvarného festivalu 2010

1 500,- €

Slovenský rybársky zväz Snina
1 000,- €
- úhrada nákladov spojených s opravou stavidla, vyčistením, znovu napustením a zarybnením
spodného rybníka Mlynisko a s opravou rybárskeho domčeka
Gréckokatolícka charita Prešov
Agentúra domácej ošetrovateľskej služby Charitas Snina
- úhrada časti prevádzkových a režijných nákladov, úhrada nájomného

1 000,- €

Slovenský červený kríž – Územný spolok Snina
700,- €
- organizačno-technické zabezpečenie súťaží Hliadok mladých zdravotníkov
- organizačno-technické zabezpečenie súťaží Družstiev prvej pomoci
- nábor a oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
- poskytovanie zdravotníckej služby pri rôznych verejných akciách, osveta prvej pomoci
- zabezpečenie programu pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Dom Matice slovenskej Snina
700,- €
- zachovanie pamäte o meste Snina - náklady spojené so zozbieraním materiálu, ktorý by bol
v budúcnosti využitý na výchovné, publikačné a výstavné účely
- organizačno-technické zabezpečenie 5. ročníka bienále Matičná galéria
Spolok priateľov Východných Karpát Snina
- výstavba, oprava a čistenie studničiek, nákup materiálu
- výstavba a oprava prístreškov, nákup materiálu

600,- €

Down – syndróm klub Snina
600,- €
- úhrada časti nákladov spojených s rehabilitačnými pobytmi detí, zabezpečenie odborných
prednášok
Únia žien Slovenska Snina
- zabezpečenie charitatívnych, kultúrnych a športových aktivít

500,- €

Materské centrum Anjelik Snina
500,- €
- materiálne vybavenie centra – nafukovací hrad, trampolína, autodráha, miniveža
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Snine
- realizácia projektov plánovaných na rok 2010

500,- €

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
(pôsobnosť Humenné, Snina a Medzilaborce)
400,- €
- čiastočná úhrada nákladov spojených s realizáciou projektu sociálno-zdravotnej rehabilitácie
a orientácie v neznámom prostredí
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K bodu 3
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Božieho milosrdenstva Snina
18 000,- €
- rekonštrukcia vstupného vestibulu a sociálnych zariadení (nákup materiálu)
- z dôvodu nedostatočnej výšky rozpočtu na kapitole finančných dotácií je možné poskytnúť
predmetnú dotáciu len vtedy, ak sa o uvedenú čiastku navýši rozpočet finančných dotácií
Hlasovanie:
za: 0

proti: 0

zdržal sa: 4

NEODPORÚČA
Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010

10. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Dana
Mariničová, vedúca finančného oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
rozpočtu na rok 2010 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET

berie na vedomie dôvodovú správu

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o
537 733 €,
- zvýšenie výdavkov o 587 500 €,
- zvýšenie príjmov o
19 540 €,
- zvýšenie výdavkov o 350 502 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o

a schvaľuje zmenu

454 245 €,

Rozpočet po zmene bude:
BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE
ROZPOČET CELKOM
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

Príjmy
Výdavky
9 306 345 €
9 000 313 €
7 976 514 € 12 329 860 €
4 338 742 €
217 912 €
21 621 601 € 21 548 085 €

proti: 0

Prebytok/ Schodok
+ 306 032 €
- 4 353 346 €
+ 4 120 830 €
+ 73 516 €

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010
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11. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej materskej školy v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva.
Ing. Ján Harmaňoš – komisia školstva je proti otvoreniu novej súkromnej materskej školy
dôvodu, že v meste je materských škôl dosť.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine, na základe žiadosti M. Alušíkovej, SNP č. 25, 069 01 Snina,
v zmysle § 16 ods. 1 písm. k) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z., súhlasí so zriadením Súkromnej
materskej školy v Snine a jej zaradením do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky od
01. 09. 2011.
Hlasovanie:
za: 3

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 1
uznesenie č. 12/2010

12. Žiadosť o povolenie vykonania projektu na budove Súkromnej materskej školy,
Vihorlatská 1420/8, Snina
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 súhlasí
1. s udelením povolenia na vykonanie projektu zriaďovateľovi Súkromnej materskej školy E.
Leňkovej, 1. mája 2049, Snina,
2. s poskytnutím finančných prostriedkov na spolufinancovanie vo výške 5 %.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

13. Návrh na schválenie komisie na prešetrenie anonymnej sťažnosti sp. zn. 1/2/2010
Písomný materiál predložil Ing. Ján Čop, zástupca primátora. Spracovala Mgr. Katarína
Harmaňošová, vedúca oddelenia organizačného, vnútorných vecí a školstva.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje komisiu na prešetrenie anonymnej sťažnosti sp. zn.
1/2/2010 v tomto zložení: - PhDr. Daniel Andráško,
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- Ing. Miroslav Balog,
- Ing. Ján Harmaňoš,
- Ing. Štefan Nevoľník.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

14. Cenník poplatkov Mestskej knižnice v Snine platný od 12. 03. 2010
Písomný materiál predložila a spracovala Mgr. Eva Mihaliková, poverená riaditeľka Mestského
kultúrneho a osvetového strediska Snina.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Cenník poplatkov Mestskej knižnice v Snine platný
od 12. 03. 2010.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

15. Zateplenie medzistrešného priestoru športovej haly objektu s. č. 1426 na Ul.
vihorlatskej v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
zadanie zákazky Zateplenie medzistrešného
priestoru športovej haly súp. č. 1426 na Ul. vihorlatskej v Snine priamym zadaním spoločnosti
Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o., Snina a výnimku z uznesenia MsZ č. 681/2009 zo dňa
28. 01. 2010, ukladacej časti, bod 3.
Hlasovanie:
za: 3

proti: 0

zdržal sa: 1

NEODPORÚČA
Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010
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16. Schválenie podmienok verejnej súťaže na investičnú akciu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovali Ing. Ján Čop,
zástupca primátora a Ing. Lýdia Gičová, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje podmienky vypísania verejnej súťaže (verejného
obstarávania) na investičnú akciu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina podľa prílohy.
Príloha k uzneseniu:
Realizácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina a jej financovanie prebehne
formou energetickej služby (EPC) v súlade ust. § 10 zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej
efektívnosti.
Rozsah rekonštrukcie a podmienky:
1. výmena jestvujúcich svietidiel VO za nové v plnom rozsahu v súlade so spracovanou
projektovou dokumentáciou,
2. doplnenie nových svietidiel na betónové stožiare v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou a auditom verejného osvetlenia,
3. výmena pôvodných rozvádzačov VO za nové s možnosťou ovládania cez GSM
a diagnostikovaním stavu,
4. výmena výložníkov na betónových stožiaroch za nové, náter oceľových stožiarov v súlade
so spracovanou projektovou dokumentáciou,
5. výmena oceľových a betónových parkových stožiarov, ktoré sú v havarijnom stave v súlade
so spracovanou projektovou dokumentáciou a auditom VO,
6. odstránenie najzávažnejších káblových porúch v súlade so spracovanou projektovou
dokumentáciou a auditom VO,
7. výmena jestvujúcich vonkajších a káblových vedení, ktoré sú v havarijnom stave, v rozsahu
spracovanej projektovej dokumentácie,
8. investícia bude mestom splácaná po dobu 8 rokov,
9. začiatok splácania investície 01/2011,
10. po dobu splácania investície (doba trvania zmluvy) zhotoviteľ bude zodpovedať za
prevádzku a údržbu sústavy VO v plnom rozsahu,
11. po dobu trvania zmluvy bude zhotoviteľ financovať prevádzku, údržbu a náklady na
spotrebu elektrickej energie,
12. pri medziročnom zvýšení ceny elektrickej energie do 5 % sa platba mesta nezmení,
13. zhotoviteľ stavby zrealizuje zároveň každoročne investíciu vo výške 33 194,- EUR bez
DPH v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou a požiadavkami mesta,
14. možnosť využiť čerpanie eurofondov, prípadne iných zdrojov (nórsky finančný
mechanizmus) zo strany mesta,
15. možnosť predčasného ukončenia zmluvy zo strany mesta.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010
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17. Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine
Veľkoplošná obrazovka na Námestí centrum Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje
1. zaradenie investičnej akcie Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta
Snina do Plánu investičných akcií na rok 2010,
2. zaradenie investičnej akcie Multifunkčné ihrisko pri ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine do
Plánu investičných akcií na rok 2010,
3. zaradenie investičnej akcie Veľkoplošná obrazovka na Námestí centrum Snina do Plánu
investičných akcií na rok 2010.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

18. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-2.1c-2010/02
za účelom realizácie projektu „Dom pokojnej staroby Snina“
Tento materiál nebol do zasadnutia MsR spracovaný.
19. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013 za účelom
realizácie projektu „Plávanie cez Karpaty – implementácia ekologických technológií
pre turistiku a ochranu životného prostredia“
Tento materiál nebol do zasadnutia MsR spracovaný.

20. Zmluva o budúcej zmluve – Zápasnícky klub Vihorlat Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje Zmluvu o budúcej zmluve uzavretej medzi mestom
Snina a Zápasníckym klubom Vihorlat Snina. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0
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Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010

21. TENERGO Brno, a.s., k rekonštrukcii teplovodných rozvodov na sídl. I.
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval Ing. Jozef Barlaš,
oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
rozvodov na sídlisku I.
Hlasovanie:
za: 4

berie na vedomie

správu o rekonštrukcii teplovodných

proti: 0

zdržal sa: 0

Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010

22. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku – cintoríny
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje nájom nehnuteľností nachádzajúcich sa na starom
a novom cintoríne vo výške uvedenej v Nájomnej zmluve č. 14/Pr./2010 o nájme nehnuteľného
majetku uzatvorenej medzi Mestom Snina a Verejnoprospešnými službami Snina, s. r. o.,
schválenej uznesením MsZ č. 709/2010.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

23. Informatívna správa o pochovávaní na novom cintoríne v Snine
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
novom cintoríne v Snine.

berie na vedomie

informatívnu správu o pochovávaní na
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Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

24. Zrušenie uznesení MsZ č. 285/1993 a 194/1992
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í
a) s účinnosťou od 11. 03. 2010 platnosť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
13/1993 o stanovení nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta schváleného
uznesením MsZ č. 285/1993 zo dňa 08. 07. 1993,
b) s účinnosťou od 11. 03. 2010 platnosť Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
09/1992 ktorým sa stanovujú zásady o nájme mestských bytov, schváleného uznesením
MsZ č. 194/1992 zo dňa 17. 12. 1992.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

25. Zrušenie uznesenia MsZ č. 635/2009
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine ruší s účinnosťou od 11. 03. 2010 uznesenie MsZ č. 635/2009,
zo dňa 27. 08. 2009, ktorým schválilo zmluvný predaj nehnuteľnosti- pozemku parc. číslo CKN
1485/14 o výmere 252 m2, pre Štefana Guzeja- PG Servis..
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010
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26. 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 – sú tu aj iní podnikatelia, ktorým nič neodpúšťame.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje výšku nájomného pre rok 2009 - 2010 u nájomcov:
MOPS PRESS, RMR Slovakia a DEL CASTING v hodnote 9,95 €. za m2 ročne od 01. 04. 2009
do 31. 03. 2011. Ostatné podmienky nájmu ostávajú nezmenené.
.
Hlasovanie:
za: 3
proti: 0
zdržal sa: 1

NEODPORÚČA
Mestská rada v Snine prijala

uznesenie č. 12/2010

27. Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – o bezplatný nájom nebytových
priestorov
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje uzatvorenie Nájomnej zmluvy medzi mesto Snina
a Slovenským zväzom telesne postihnutých, ktorej predmetom bude bezodplatný nájom nebytových
priestorov nachádzajúcich sa v priestoroch MsÚ v Snine na druhom poschodí, na dobu určitú
do 31. 12. 2010.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

28. Žiadosť Jaroslava Zarembu AD-Ejzatour – o odpustenie výšky poplatku za nájom
pozemku
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.

15
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje
a) na základe žiadosti Jaroslava Zarembu AD-Ejzatour odpustenie poplatku uplatneného
mestom Snina za nájom pozemku za rok 2009 v zmysle Zmluvy o nájme č. SMS/1/2009 vo
výške 225,39 €,
b) uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. SMS/1/2009, ktorého predmetom bude
súhlas MsZ s bezodplatným prenájmom pozemku- stojky č. 7. počas platnosti a účinnosti
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Snina a Jaroslavom Zarembom AD – Ejzatour
o poskytovaní prepravy vo verejnom záujme.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

29. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine schvaľuje odpredaj bytu č. 14 na 3. poschodí, vchod 3
v bytovom dome s. č. 1058 na Partizánskej ulici, postaveného na pozemku parc. č. C KN 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 C
KN 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, nar. ...................., 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: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010
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30. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/31
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Ing. Ján Čop – preveriť cenu.
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Snine
schvaľuje zmluvný prevod nehnuteľnosti v k. ú. Snina –
odpredaj pozemku parcelné číslo CKN 1121/31 – záhrady o výmere 152 m2, zap. na LV č. 3200
k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, pre Jozefa Haburaja, rod. Haburaj, nar. ....., r. č. ....bytom
Snina, Kalinčiakova 1947/10 za cenu 76 €, t. j. 0,50 €/m2.
Zmluvný prevod je v súlade s VZN č. 83/2007 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnku č. 1- 3 a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedna o priľahlý pozemok k pozemku
parc. č. CKN 1121/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 251 m2 zap. na LV č. 5627 vo
vlastníctve kupujúceho, čo je prípad osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne mestské zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Cena je v súlade s VZN č. 95/2008 o prevode vlastníctva nehnuteľného a hnuteľného majetku
v znení doplnku č. 1, § 8 ods. 5 písm. a).
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 12/2010

Znenie uznesenia MsZ č. 12/2010:
Mestská rada v Snine odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Správa o činnosti MsR v Snine od ostatného zasadnutia MsZ v Snine
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 11. 03. 2010
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 11. 03. 2010
4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o vylepovaní volebných plagátov
5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach chovu a držania psov na území
mesta Snina
6. Doplnok č. 7 k VZN mesta Snina č. 93/2008 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta a o určení sadzieb za tento prenájom
7. Doplnok č. 1 k Pracovnému poriadku zamestnancov Mesta Snina
8. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2010
9. Žiadosť o povolenie vykonania projektu na budove Súkromnej materskej školy, Vihorlatská
1420/8, Snina
10. Návrh na schválenie komisie na prešetrenie anonymnej sťažnosti sp. zn. 1/2/2010
11. Cenník poplatkov Mestskej knižnice v Snine platný od 12. 03. 2010
12. Schválenie podmienok verejnej súťaže na investičnú akciu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v meste Snina
13. Protipovodňové opatrenia na vodných tokoch na území mesta Snina
Multifunkčné ihrisko pri ZŠ P. O. Hviezdoslava v Snine
Veľkoplošná obrazovka na Námestí centrum Snina
14. Zmluva o budúcej zmluve – Zápasnícky klub Vihorlat Snina

17
15. TENERGO Brno, a. s., k rekonštrukcii teplovodných rozvodov na sídl. I.
16. Zmluva o nájme nehnuteľného majetku – cintoríny
17. Informatívna správa o pochovávaní na novom cintoríne v Snine
18. Zrušenie uznesení MsZ č. 285/1993 a 194/1992
19. Zrušenie uznesenia MsZ č. 635/2009
20. Žiadosť Slovenského zväzu telesne postihnutých – o bezplatný nájom nebytových priestorov
21. Žiadosť Jaroslava Zarembu AD-Ejzatour – o odpustenie výšky poplatku za nájom pozemku
22. Odpredaj bytu z vlastníctva mesta Snina
23. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/31
neodporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto materiály:
1. Návrh na prerozdelenie dotácií na rok 2010
2. Žiadosť o súhlas so zriadením Súkromnej materskej školy v Snine
3. Zateplenie medzistrešného priestoru športovej haly objektu s. č. 1426 na Ul. vihorlatskej
v Snine
4. Žiadosť o čiastočné odpustenie nájmu – priemyselný park Snina
2. Žiadosť o pridelenie sociálneho bytu
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča
primátorovi mesta neuzatvoriť nájomnú zmluvu na sociálny
byt pre Margitu Petovú a manžela, Študentská 1468, 069 01 Snina.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 13/2010

3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na byt
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracoval JUDr. Ján Paľovčík,
vedúci právneho oddelenia
.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča
primátorovi mesta predĺžiť nájomnú zmluvu na 3-izbový
byt č. 42 v bytovom dome na Ul. Komenského 2660 v Snine pre Ing. Martina Demčáka a manž.
Janu, Komenského 2660, 069 01 Snina, na dobu do 31. 03. 2011.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 14/2010
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4. Prejednanie žiadosti Štefana Alušíka o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN
1121/168
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
MUDr. Štefan Čopík – ide o sporný pozemok a preto komisia výstavby odporúča tento
pozemok neodpredávať a ponechať ho ako rezervu.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča vyhovieť žiadosti Štefana Alušíka, Komenského 811, Snina
o odkúpenie časti pozemku prac. 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 prepisov a podľa
vyhotoveného geometrického plánu.
Hlasovanie:
za: 1

proti: 0

zdržal sa: 3

Mestská rada v Snine neprijala k tomuto materiálu žiadne uznesenie.
5. Prejednanie žiadosti Heleny Cuckovej o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 398/108
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča
vyhovieť žiadosti Heleny Cuckovej, Ul. 1. mája 2054/6,
Snina o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 398/108 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 18 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, podľa priloženého náčrtu, za cenu vo výške všeobecnej hodnoty
majetku stanovenej znalcom v zmysle platných predpisov.
Hlasovanie:
za: 4
Mestská rada v Snine prijala

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 15/2010

6. Prejednanie žiadosti Marcely Piteľovej o prenájom časti pozemku parc. č. CKN 37/141
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Mária
Bandžaková, oddelenie správy majetku a služieb.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine odporúča nevyhovieť žiadosti Marcely Piteľovej, Palárikova 1629/28,
069 01 Snina o prenájom časti pozemku parc. č. CKN 37/141 – zastavané plochy a nádvoria,
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o výmere 1 106 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta Snina, pre účely
umiestnenia prenosného predajného stánku o rozmeroch 2 x 3 + 2 metre, z dôvodu predaja
syrových výrobkov vlastnej výroby.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada v Snine prijala

zdržal sa: 0
uznesenie č. 16/2010

7. Rôzne
Ing. Ján Čop - urobiť súťaž na výmenu okien a fasády v celej nemocnici, keďže teraz musíme
vymeniť okná v kuchyni, pretože je to stanovisko hygieny;
- riešiť situáciu pracovníka MsP p. Molnára, ktorý je zamestnaný na dobu určitú počas materskej dovolenky p. Petríkovej. Ide o jedného z najlepších pracovníkov MsP a bola by
škoda, keby bol prepustený.
Ing. Štefan Milovčík – navrhuje jednať s farárom, aby bola nemocničná kaplnka vymedzená iba
pre pacientov nemocnice, nie pre ľudí z vonku.

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

Overovateľ:

Pavol Diňa

Zapísala: Monika Dunajová

Snina 09. 03. 2010

