Mestská rada v Snine na svojom treťom zasadnutí prijala tieto uznesenia:
3/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a nevyhovieť žiadostiam o pridelenie sociálnych bytov
pre:
- Jaroslav Kima, rod. Kima, bytom Snina, Palárikova,
- Mária Malická, rod. Gerbocová, bytom Snina, Komenského.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --4/2014
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) 1 izbový byt č. 2 na 1. poschodí, vchod 1, v bytovom dome č. 4029 na Ul. 1. mája
v Snine, postaveného na pozemku parc. č. KN C-1576/8 a zapísaného na LV č. 3200, k. ú
Snina, pre: Pčolová Martina, rod. Pčolová, bytom Snina, Ul. 1. mája, na dobu do 01.
04. 2017,
b) 1 izbový byt č. 3 na 1. poschodí, vchod 1, v bytovom dome č. 4029 na Ul. 1. mája
v Snine, postaveného na pozemku parc. č. KN C-1576/8 a zapísaného na LV č. 3200,
k. ú Snina, pre: Čopová Michaela, rod. Čopová, bytom Snina, Študentská, na dobu do 01.
04. 2017.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --5/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a spätné odkúpenie bytového domu súpisné číslo 1606 na
Ul. Palárikovej od Združenia Rómov pod Vihorlatom za týchto podmienok:
- za rovnakú cenu, za akú bol bytový dom vrátane zastavaného pozemku odpredaný, t. j.
1 006,74 €,
- bytový dom bez nájomcov,
- mesto zabezpečí jeho likvidáciu, resp. zbúranie.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --6/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a kúpu bytov č. 2, 12, 32 a 34 nachádzajúcich sa
v bytovom dome 1469 na Študentskej ulici za celkovú cenu 12 000,- € od spoločnosti REIN
HOUSE, s. r. o.

Hlasovanie:
za: Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton Vass – 4 členovia
rady
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 člen rady
7/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a vyhovieť žiadosti Zápasníckeho klubu Vihorlat Snina na
prenájom nebytových priestorov v ŠH Snina v čase od 04. júla do 15. júla 2014, v rozsahu celkovo
80 hodín, za účelom zabezpečenia tréningového procesu pre žiadateľa a tiež pre reprezentácie iných
krajín v rámci Majstrovstiev sveta kadetov v zápasení za nájomné 1,- €. Harmonogram jednotlivých
tréningov bude spresnený po dohode s vedúcim správy športových a rekreačných zariadení.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 5 členov rady
proti: --zdržal sa: --8/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a schváliť investičný zámer „Odstránenie bytového domu
súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka – 4
členovia rady
proti: --zdržal sa: --pri hlasovaní nebol prítomný: Anton Vass – 1 člen rady
9/2014
Mestská rada v Snine o d p o r ú č a schváliť investičný zámer „Odkanalizovanie časti Ul.
kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarskej v Snine. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Ing. Marián Kníž, Mgr. Michal Lukša, MBA, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Anton
Vass – 5 členov rady
proti: --zdržal sa: ---

Príloha uznesenia MsR č. 8/2014 zo dňa 19. 05. 2014:

Investičný zámer
„Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine“
1. Stavba:
Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Bytový dom súp. č. 1606 na pozemku parc. č. C KN 5066/94, k. ú. Snina, na Ul. Palárikovej
v Snine.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru je zbúranie bytového domu súp. č. 1606, ktorý je v zlom stavebno-technickom
stave a následné terénne úpravy v mieste stavby.
.
4. Rozsah zámeru:
- Odstránenie stavby
- Terénne úpravy
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej“ sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovaným zámerom sa vytvoria lepšie
podmienky predovšetkým pre obyvateľov sídl. 1. 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.
7. Predprojektová príprava:
-

Príloha uznesenia MsR č. 9/2014 zo dňa 19. 05. 2014:

Investičný zámer
„Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska
v Snine“
1. Stavba:
Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina na slepej uličke kpt. Nálepku a slepej uličke
Pálenčiarskej na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve súkromných osôb.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru „Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine“ je
odkanalizovanie okrajových častí mesta a to slepej uličky kpt. Nálepku (Kušnír, Pavliková,
Zápotoka) a slepej uličky Pálenčiarkskej (Farkaš, Miško, Habušta), kde nie je verejná kanalizácia
zrealizovaná.
4. Rozsah zámeru:
- Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku
- Odkanalizovanie časti Ul. pálenčiarskej
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine“ sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, naopak, odkanalizovaním sa zlepší životné
prostredie obyvateľov dotknutých ulíc.
6. Iné vplyvy:

Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
- polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia

