Mestská rada v Snine na svojom prvom zasadnutí dňa 24. 03. 2015 prijala tieto uznesenia:

1/2015:
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tieto
materiály:
1. Voľba hlavného kontrolóra
2. Kontrola plnenia uznesení MsR a MsZ k 26. 03. 2015
3. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti k 26. 03. 2015
4. Doplnok č. 3 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine
5. Doplnok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ v Snine a členov komisií pri MsZ
v Snine
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina
7. Zrušenie vecného bremena – výmaz ťarchy – Ján Haburaj
8. Zmluvný prevod nehnuteľnosti – odpredaj bytu z vlastníctva Mesta Snina – Dunaj Štefan,
Dunajová Hedviga, Snina
9. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská – Mestský futbalový klub
Snina
10. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č. CKN
1224/117, CKN 1224/135, CKN 1224/136 – RJR Stavby z dreva, s. r. o.
11. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – 1/3 parc. č.
CKN 501/1 – František Merga
12. Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – parc. č. CKN
2588/121 a časť parc. č. CKN 2588/33 – BEKY, a. s.
13. Správa o triedení odpadu za rok 2014
14. Doplnenie členov riadiaceho tímu pre prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022
15. Návrh na schválenie predaja akcií mesta Snina v Prima banke Slovensko, a. s.
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť tento materiál:
1. Súhlas so späťvzatím odvolania a uzatvorením dohody o splátkach
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Peter
Vološin - 5 členovia mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --2/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadateľovi Pavol Petruňák, Nad Cirochou
2329/32, 069 01 Snina na dlhodobý prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta, parc. číslo CKN
2588/31, parc. č. 2588/32 a parc. číslo CKN 2588/131 za nájomné v zmysle VZN.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Mgr. Ľubov Reháková, Peter Vološin - 4
členovia mestskej rady
proti: –
zdržali sa: Ing. Marián Kníž - 1 člen mestskej rady
nehlasoval: ---

1

3/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadateľovi f. Hornex, a.s., Agátová 4/D,
Bratislava o súhlas s umiestnením stavby na pozemku vo vlastníctve mesta, parc. číslo CKN 621/5,
za účelom výstavby parkovísk za predpokladu, že dôjde k dohode ohľadom majetkovoprávneho
vysporiadania predmetného pozemku s vlastníkmi priľahlých pozemkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Peter
Vološin - 5 členovia mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --4/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a zaradiť do zoznamu náhradníkov pre mestské nájomné
byty na Ul. 1. mája týchto náhradníkov:
a) pre dvojizbový byt – Špitalik Róbert spolu s manželkou Dominikou Špitalikovou, rodenou
Jankovou,
b) pre jednoizbový byt – Miroslav Petrovič.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --5/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina opätovne uzatvoriť nájomné
zmluvy na byty v bytovom dome na Ul. 1. mája v Snine:
a) 3-izbový byt č. 1 v bytovom dome č. 4028 na Ul. 1. mája v Snine, postaveného na pozemku
parc. č. 1576/8, zapísaného na LV 3200, k. ú. Snina, pre PharmDr. Štefan Dunaj na dobu určitú – 3
roky, od 01. 04. 2015 do 31. 03. 2018,
b) 2-izbový byt č. 6 v bytovom dome č. 4028 na Ul. 1. mája v Snine, postaveného na pozemku
parc. č. 1576/8, zapísaného na LV 3200, k. ú. Snina, pre Ing. Slavomír Gaľa na dobu určitú – 3
roky, od 03. 04. 2015 do 02. 04. 2018.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --6/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta Snina uzatvoriť nájomné zmluvy na
uvoľnené mestské nájomné v Snine:
a) 2 izbový byt č. 72, na prízemí v prvom vchode bytového domu č. 2660 na Ul. Komenského
v Snine, postaveného na pozemku parc. č. 857/63, k. ú. Snina, zapísaného na LV č. 6039, k. ú
Snina, pre Ing. Jozefa Merička na dobu určitú- 6 mesiacov, s možnosťou opakovaného predĺženia
o ďalších 6 mesiacov,
b) 2 izbový byt č. 4, vchod 1 v bytovom dome č. 1603 na Ul. Palárikovej v Snine,
postaveného na pozemku parc. č. KN C-7522/3 a zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, pre
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Ladislava Cvernu na dobu určitú – 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia o ďalšie tri
mesiace,
c) 2 izbový byt č. 32, vchod 1 v bytovom dome č. 1469 na Ul. študentskej v Snine,
postaveného na pozemku parc. č. KN C-5066/122 a zapísaného na LV č. 7491, k. ú. Snina, pre
Máriu Demeterovú na dobu určitú – 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia o ďalšie tri
mesiace,
d) 2 izbový byt č. 45, vchod 1 v bytovom dome č. 1603 na Ul. Palárikovej v Snine,
postaveného na pozemku parc. č. KN C-7522/3 a zapísaného na LV č. 7817, k. ú. Snina, pre Irenu
Ištokovú a Pavlu Hučkovú na dobu určitú – 3 mesiace, s možnosťou opakovaného predĺženia
o ďalšie tri mesiace.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --7/2015
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Františka Dunaja na odkúpenie
pozemku parc. č. CKN 1738/45, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 1 349 m2, ktorý je
vytvorený GP č. 37002899 – 08/2008 odčlenením z parcely č. CKN 1738/38, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 7 492 m2, zap. na LV č. 3200.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Peter Vološin - 4 členovia
mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --8/2015
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a nevyhovieť žiadosti Stanislava Schlimbacha na
prenájom Domu smútku vo vlastníctve mesta Snina.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Peter
Vološin - 5 členovia mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --9/2015
Mestská rada v Snine
o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti pani Pacolovej a pána Pacolu
a prenajať im mestský byt v bytovom dome na Ul. Palárikovej, s. č. 1603, dvojizbový byt č. 45 od
01. 04. 2015 na dobu určitú, t. j. tri mesiace s možnosťou opakovaného nájmu o ďalších šesť
mesiacov, ak si bude nájomca plniť svoje záväzky súvisiace s prenájmom citovaného bytu.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, Mgr. Ľubov Reháková, Peter
Vološin - 5 členovia mestskej rady
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: --3

