Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom zasadnutí dňa 26. 09. 2013 prijalo tieto uznesenia:
457/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsZ
k 26. 09. 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13
poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --458/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledkoch kontrolnej
činnosti k 26. 09. 2013.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13
poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --459/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine po prerokovaní predloženého návrhu b e r i e n a v e d o m i e
1. Správu o prerokovaní Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina vypracovanú
odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie obstarávania ÚPD a ÚPP Ing. arch.
Miroslavom Roháľom.
2. Výsledky prerokovania Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina.
3. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina sú základným územnoplánovacím
dokumentom na miestnej úrovni a sú v určenom rozsahu záväzným alebo smerným
podkladom na vypracovanie a schvaľovanie ďalšej územnoplánovacej dokumentácie, na
územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb v katastrálnom území mesta.
4. Výsledok posúdenia návrhu Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina podľa
§ 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov Obvodným úradom, Odbor výstavby a bytovej politiky
Prešov, vyjadrenom v stanovisku č. ObÚ-PO-OVBP-2013/857/3736 zo dňa 25. 09. 2013,
s ú h l a s í s vyhodnotením stanovísk a pripomienok z prerokovania návrhu Zmien a doplnkov č.
5 Územného plánu mesta Snina, s ch v a ľ u j e
1. podľa § 26 ods. 3 stavebného zákona vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č. 5 Územného
plánu mesta Snina vypracované Stavoprojektom, s. r. o., Prešov, Ing. arch. Stanislavom
Dučayom, Jarkova 31, Prešov,
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 122/2013, ktorým sa podľa § 27 ods. 3
stavebného zákona vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta
Snina,
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u k l a d á Mestskému úradu v Snine:
1. Opatriť Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina schvaľovacou doložkou.
2. Zaslať Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina, kópiu uznesenia a všeobecne
záväzného nariadenia na Obvodný úrad, Odbor výstavby a bytovej politiky, Prešov a na
príslušný stavebný úrad.
3. Vyvesiť všeobecne záväzné nariadenie na úradnej tabuli, doručiť dotknutým orgánom
štátnej správy a dotknutým obciam v súlade s ustanoveniami § 27 ods. 4 stavebného zákona,
§ 6 ods. 8, 9, 10 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Vyhotoviť registračný list Zmien a doplnkov č. 5 Územného plánu mesta Snina, ktorý spolu
s kópiou uznesenia doručí príslušnému ministerstvu.
5. Rešpektovať Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Snina pri posudzovaní
jednotlivých investícií v meste a koordinovať výstavbu tak, aby boli zmeny a doplnky
dodržiavané.
6. Sledovať aktuálnosť územného plánu.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr.
Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --460/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2013 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zvýšenie príjmov o
164 526 €,
- zvýšenie výdavkov o 366 980 €,
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zníženie príjmov o
810 928 €,
- zníženie výdavkov o 1 149 912 €,

FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet po zmene bude:

- zníženie príjmov o

148 099 €.

Príjmy
Výdavky
Prebytok/Schodok
BEŽNÝ ROZPOČET
10 121 937 € 10 033 246 €
+ 88 691 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
3 845 297 € 5 258 655 €
- 1 413 358 €
FINANČNÉ OPERÁCIE
1 587 467 €
262 800 €
+ 1 324 667 €
ROZPOČET CELKOM
15 554 701 € 15 554 701 €
0€
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: ---
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461/2013
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 II. štvrťrok 2013 a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 06. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --462/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e jednotlivé investičné akcie, ktoré budú v roku
2013 financované z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s., vo výške maximálne 500 000,- € tak, ako je to
uvedené v prílohe tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Anton
Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jozef Savka – 1 poslanec
nehlasoval: --463/2013
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 v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s ch v a ľ u j e
a) investičný zámer „Sociálne zariadenia v areáli RO Rybníky Snina“. Investičný zámer tvorí
prílohu uznesenia,
b) zadanie zákazky realizácie stavby priamym zadaním VPS Snina, s. r. o.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržal sa: Ing. Jaroslav Regec – 1 poslanec
nehlasoval: --464/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í so zmenou schváleného projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia v meste Snina“, ktorá predstavuje zmenu svetelných zdrojov, a to nahradenie
vysokotlakých sodíkových výbojok LED svietidlami.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing.
Jozef Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --3

465/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s c h v a ľ u j e cenový výmer cien výkopov, zásypov hrobov
a hrobiek a ceny za použitie chladiaceho zariadenia pre Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o.,
Budovateľská 2202/10, 069 01 Snina, IČO: 43904157.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, MUDr. Jozef Homza, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr.
Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília
Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 13
poslancov
proti: JUDr. Jaroslav Koco – 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
nehlasoval: --466/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informáciu o priebehu obchodnej
verejnej súťaže vyhlásenej na predaj nehnuteľnosti – byt č. 14 v bytovom dome na Ul. študentskej,
r u š í obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľnosti vyhlásenú na základe uznesenia MsZ č.
405/2013 zo dňa 16. 04. 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --467/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine
vy h l asuj e
podľa ustanovenia § 281 až 288
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. 2655 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 cenu určenú znaleckým
posudkom č. 66/2013 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Galandom, Boženy Nemcovej
č. 2570/21, 069 01 Snina, t. j. minimálne 210 000,- €,
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:
- Ing. Miroslav Balog,
- Mgr. Erik Cap,
- Ing. Daniela Galandová,
- Ing. Jana Rosičová,
- JUDr. Ján Paľovčík.
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Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --468/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
Zmluvu o budúcej zmluve o prevode
nehnuteľného majetku, časti pozemku parcely číslo CKN 1385/2, ktorá bude zastavaná stavbou
blokovej/kioskovej trafostanice s príslušenstvom, vo vlastníctve mesta pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s., Košice, IČO: 36 599 361. Text zmluvy tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --469/2013
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 obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je pozemok
parc. č. CKN 1720/12, druh pozemku – ostatné plochy a nádvoria, o výmere 86 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre vlastníka priľahlého pozemku parc. č. CKN
1719/1 a na ňom postavenej stavby – rodinný dom so s. č. 21, zap. na LV č. 1017, k. ú. Snina - Ing.
Vladimíra Cimbáka, rod. Cimbák, trvale bytom Jána Bottu 161/21, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že tento pozemok je pre mesto prebytočný a vlastník
priľahlého pozemku parc. č. CKN 1719/1 má na tejto parcele postavený rodinný dom so s. č. 21,
v ktorom aj býva a parcelu č. CKN 1720/12 dlhodobo užíva ako záhradu priľahlú k svojmu
pozemku a chce si túto časť aj majetkovo právne vysporiadať.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --470/2013
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 obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu je časť
nehnuteľností - pozemkov:
- parc. č. CKN 1225/263, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty, o výmere 421 m2,
- parc. č. CKN 1225/264, druh pozemku - trvalé trávnaté porasty, o výmere 388 m2,
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- parc. č. CKN 1225/29, druh pozemku - trvalé trávnaté porasty, o výmere 721 m2,
zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, pre vlastníka priľahlého pozemku parc.
č. CKN 1125/202, druh pozemku - trvalé trávnaté porasty, o výmere 1 253 m2, zap. na LV č.
6315, k. ú. Snina – Jána Havriľáka, trvale bytom Komenského 2659, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je kompenzácia za časť pozemku CKN 1125/202, o ktorú prišiel
v dôsledku údajne nesprávneho vytýčenia hraníc medzi jeho vyššie uvedenou parcelou a pozemkom
parc. č. CKN 1225/203, zap. na LV č. 7217, k. ú. Snina, vo vlastníctve Jána Cogana. Obaja
nadobudli predmetné pozemky kúpou od Mesta Snina. Na základe žaloby Jána Cogana vydal
Okresný súd v Humennom rozsudok pod sp. zn. 18C/150/2007, podľa ktorého žalovaný Ján
Havriľák musel na vlastné náklady odstrániť svoj plot postavený na parcele č. CKN 1225/203
a uhradiť všetky trovy konania vo výške 2 506,76 €, čím mu vznikla, nie vlastným zavinením,
značná škoda a majetková ujma.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --471/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
nájomné vo výške 1,00 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly v rozsahu 4 x 2 hod. týždenne, presné termíny budú upresnené s vedúcim
oddelenia rekreačných a športových služieb, na obdobie od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013, za účelom
tréningového procesu a súťažných stretnutí kategórie mladšie žiačky, staršie žiačky a kadetky, pre
Mestský volejbalový klub Snina, IČO: 42088101, u k l a d á pri spracovávaní rozpočtu na rok
2014 a dotácií na rok 2014 vyčísliť priame a nepriame dotácie pre športové kluby a kultúrne
ustanovizne, navrhnúť nové rozpočtové kritériá – súčinnosť: mestský úrad, komisia finančná
a správy majetku, komisia mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --472/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
nájomné vo výške 1,00 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly v rozsahu 3 x 7 hod. týždenne, presné termíny budú upresnené s vedúcim
oddelenia rekreačných a športových služieb, na obdobie od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013, za účelom
činnosti CVČ Snina, pre Centrum voľného času Snina, IČO: 37873733,
ukl ad á
pri
spracovávaní rozpočtu na rok 2014 a dotácií na rok 2014 vyčísliť priame a nepriame dotácie pre
športové kluby a kultúrne ustanovizne, navrhnúť nové rozpočtové kritériá – súčinnosť: mestský
úrad, komisia finančná a správy majetku, komisia mládeže, kultúry, športu a návrhov na
poskytovanie grantov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
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MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --473/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
nájomné vo výške 1,00 €/mesiac za nájom
mestskej športovej haly v rozsahu 4 x 2 hod. týždenne, presné termíny budú upresnené s vedúcim
oddelenia rekreačných a športových služieb, na obdobie od 01. 10. 2013 do 31. 12. 2013, za účelom
tréningového procesu volejbalových družstiev, pre Športový klub SKÓRE Snina, IČO: 37875248,
u k l a d á pri spracovávaní rozpočtu na rok 2014 a dotácií na rok 2014 vyčísliť priame a nepriame
dotácie pre športové kluby a kultúrne ustanovizne, navrhnúť nové rozpočtové kritériá – súčinnosť:
mestský úrad, komisia finančná a správy majetku, komisia mládeže, kultúry, športu a návrhov na
poskytovanie grantov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --474/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e nájomné vo výške 1,00 €/rok pre každú časť
pozemku, za nájom pozemkov časť parcely č. CKN 37/141 o výmere 12 m2 a časť parcely č. 2588/3
o výmere 12 m2 vo vlastníctve mesta, za účelom umiestnenia a prevádzkovania informačných
prístreškov v rámci projektu: ,,Ukážeme nové zákutia susedom“, pre MAS Pod Vihorlatom, o. z.,
Strojárska 3998, IČO: 42233925, na dobu neurčitú.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --475/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomnú
zmluvu na mestský byt:
- 1 izbový byt č. 20, 7. poschodie, vchod 1 v bytovom dome s. č. 1603 na Ul. Palárikovej v Snine,
postaveného na pozemku parc. č. CKN 7522/3 a zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina pre:
Anna Grodecká, rod. Pavliková, bytom Snina, Ul. Kukučínova, na dobu do 15. 01. 2014.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --7

476/2013
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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva
nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 6875/8, druh pozemku – orná pôda, o výmere 240 m2, ktorý bol
vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013 z pôvodných
pozemkov parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 312 m2 a parc. č. CKN
6875/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere 161 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/9, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
74 m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013 z pôvodného
pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 221 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, do bezpodielového vlastníctva Jozefa Gabriša, rod.
Gabriš a jeho manželky Anny Gabrišovej, rod. Copáková, obaja trvale bytom Jesenského,, 069 01
Snina. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto
prebytočné a žiadatelia tieto pozemky dlhodobo užívajú ako záhrady, ktoré v minulosti vlastnili ich
predkovia a chcú si ich aj majetkovo právne vysporiadať. Na priľahlých parcelách majú postavený
rodinný dom a chcú si na nich vykonať terénne úpravy z dôvodu odvodnenia,
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 6875/8, druh pozemku – orná pôda, o výmere 240 m2, ktorý bol
vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013 z pôvodných
pozemkov parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 312 m2 a parc. č. CKN
6875/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere 161 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/9, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 74
2
,
m vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013 z pôvodného
pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 221 m2, zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina, do bezpodielového vlastníctva Jozefa Gabriša, rod.
Gabriš a jeho manželky Anny Gabrišovej, rod. Copáková, obaja trvale bytom Jesenského, 069 01
Snina, za cenu 577,62 € za celkovú výmeru 314 m2 s tým, že kupujúci uhradia 66 € za vklad do
katastra nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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), d) a e) v súlade s § 9 ods. 4
VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --8

477/2013
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 č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný osobitného zreteľa pre
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve
Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 162 m2, ktorý bol
vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 312 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
74
m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r.
o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 221
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina,
do vlastníctva Anny Gabrišovej, rod. Guľaková, trvale bytom Jesenského, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné a žiadateľka
tieto pozemky dlhodobo užíva ako záhrady, ktoré v minulosti vlastnili jej predkovia a chce si ich aj
majetkovo právne vysporiadať. Na priľahlej parcele č. CKN 685/2, ktorá je v jej vlastníctve má
postavený rodinný dom,
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 162 m2, ktorý bol
vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013,
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/3, druh pozemku – orná pôda, o výmere 312 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
74
m2, vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r.
o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere 221
m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina,
do vlastníctva Anny Gabrišovej, rod. Guľaková, trvale bytom Jesenského, 069 01 Snina, za cenu 456,00
€ za celkovú výmeru 236 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66 € za vklad do katastra nehnuteľností
a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Ing. Jaroslav Matis,
Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --9

478/2013
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 č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, zap. na LV
č. 3200, vo vlastníctve Mesta Snina a to:
- pozemok parc. č. CKN 6875/10, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
74 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013
pod G1-170/2013 z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 221 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/11, druh pozemku – orná pôda, o výmere 4 m2, vytvorený
GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013, pod G1-170/2013
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere
161 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina,
do vlastníctva Dušana Frimmera, rod. Frimmer, trvale bytom Jesenského, 069 01 Snina. Dôvodom
hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sú pre mesto prebytočné
a žiadateľ je vlastníkom priľahlej parcely č. CKN 6876/1, na ktorej má postavený rodinný dom
a chce si na nich vykonať terénne úpravy z dôvodu odvodnenia,
b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov:
- pozemok parc. č. CKN 6875/10, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
74 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa
GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013
pod G1-170/2013 z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/6, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 225 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- pozemok parc. č. CKN 6875/11, druh pozemku – orná pôda, o výmere 4 m2, vytvorený
GP č. 46053328-42/2013 zo dňa 10. 09. 2013, vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-170/2013
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 6875/7, druh pozemku – orná pôda, o výmere
161 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina,
do vlastníctva Dušana Frimmera, rod. Frimmer, trvale bytom Jesenského, 069 01 Snina, za cenu
222,30 € za celkovú výmeru 78 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66 € za vklad do katastra
nehnuteľností a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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) v súlade s § 9 ods. 4 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --10

479/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e petíciu občanov bytového domu
K-2 na sídl. Komenského v Snine proti výstavbe nákupného centra na sídl. Komenského 2651/1
v Snine.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Jaroslav
Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass
– 14 poslancov
proti: –
zdržali sa: Ing. Miroslav Balog, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
nehlasoval: --480/2013
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 č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina, vo
vlastníctve Mesta Snina a to pozemok parc. č. CKN 1121/444, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 2 500 m2, vytvorený GP č. 36485551-9/2013 zo dňa 06. 09.
2013, vyhotoviteľa GEODET SNINA, s. r. o., IČO: 36485551, Strojárska 3995/113,
069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2013 pod G1-173/2013 z pôvodných pozemkov parc.
č. CKN 1121/215, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 687 m2, parc.
č. CKN 1121/212, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 120 m2 a parc.
č. CKN 1121/1, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 102 m2,
zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve Mesta Snina na Ul. Komenského
v blízkosti OC TESCO pre: Europrojekt Lambda 11 SK, s. r. o., Pražská 502, 040 11
Košice, IČO: 35 873 060. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je rozšírenie investície
jestvujúceho Obchodného centra TESCO Snina, ktoré spoločnosť vlastní. Na predmetnej
parcele, podľa schváleného investičného zámeru, žiadateľ – budúci investor - zrealizuje
stavbu, ktorá bude znamenať rozšírenie prevádzky a intenzívnejšie využívanie už
zrealizovaných objektov (najmä objekty statickej dopravy parkovisko pred TESCO).
Navrhovaný objekt na predmetnej parcele môže byť zrealizovaný len preto, že už sú
zrealizované parkoviská a prístupové komunikácie pre automobily a peších na susedných
parcelách. Na danej parcele by to nebolo možné, keďže sa nachádza už v obytnom okrsku
K2 a znamenalo by to využívanie parkingu a obslužnej komunikácie zákazníkmi rozšírenej
predajnej siete, čo je neprípustné. V rámci tohto projektu vznikne cca 15 nových pracovných
miest. V súvislosti s využitím predmetnej parcely dôjde k výraznému vylepšeniu statickej
dopravy pred bytovým domom K2, pribudne cca 30 parkovacích miest",
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku v zmysle kúpnej zmluvy:
- pozemok parc. č. CKN 1121/444, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, o výmere
2 500 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 36485551-9 zo dňa 06. 09. 2013, vyhotoviteľa
GEODET SNINA, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09.
2013 pod G1-173/2013 z pôvodných pozemkov parc. č. CKN 1121/215, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 687 m2, parc. č. CKN 1121/212, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7120 m2, parc. č. CKN 1121/1, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 11 102 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, za
kúpnu cenu 125 000,- € pre Europrojekt Lambda 11 SK, s. r. o., Pražská 502, 040 11
Košice, IČO: 35 873 060 v zmysle podmienok stanovených v kúpnej zmluve. Text zmluvy
tvorí prílohu tohto uznesenia.
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Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN 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 § 9 ods. 1 VZN 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 č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing.
Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka,
Anton Vass – 14 poslancov
proti: –
zdržala sa: Emília Mydlová 1 poslankyňa
nehlasoval: --481/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o činnosti Mestskej
polície Snina za osem mesiacov roka 2013.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: --482/2013
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu k riešeniu
situácie na sídlisku I a II.
Hlasovanie:
za: Ing. Miroslav Balog, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Mária Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Michal Lukša,
MBA, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 16 poslancov
proti: –
zdržal sa: –
nehlasoval: ---
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