Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 18. 09. 2019
Prítomní:

JUDr. Ján Pčola
Peter Vološin
Ing. Rudolf Citriak
Ing. Štefan Čopík
Dušan Jankaj
Michal Latta

Ospravedlnení:

Mgr. Stanislav Jún
Bc. Viliam Latta

Prizvané:

Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb

Garantka:

Monika Paľovčíková

Program:
1. Otvorenie
2. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina
3. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
4. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
5. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina
6. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
7. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
8. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
9. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
10. Vyriešenie dopravnej situácie na Ul. Dobrianskeho v Snine
11. Umiestnenie spomaľovacieho prahu na Ul. Puškinovej v Snine
12. Povolenie vyhradeného parkoviska pre ZŤP/S – Ing. Jonek
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1968/161 – p. Gáborová
14. Ohlásenie zmeny prevádzkového času – TUTI SV, s. r. o.
15. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN 5078/239 – Mgr. J.
Kostovčáková a Ing. Z. Kostovčáková
16. Rôzne
17. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Ján Pčola, predseda komisie.

2. VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina
Toto VZN mesta Snina je spracované v zmysle zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných
kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 1/2014 o organizovaní
verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Schválením tohto VZN mesta Snina sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina
č. 100/2009 o verejných kultúrnych podujatiach konaných na území mesta.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine VZN
mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických podujatiach
konaných na území mesta Snina schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 30/2019
3. Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so
sídlom na území mesta Snina
S účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k zmenám v odmeňovaní pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je s účinnosťou od 1. septembra 2019 novelizovaný dvakrát a to
zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 224/2019 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.
z. S účinnosťou od 01.09.2019 sa platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov zvyšujú o 9,5 %.
Z uvedeného dôvodu predkladáme tento návrh doplnku k VZN mesta Snina č. 140/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
Školské zariadenia (základná umelecká škola, materské školy, školské jedálne, centrum
voľného času) sú originálne kompetencie, teda sú financované z podielových daní obcí. Keďže
doteraz určená výška finančných prostriedkov na jedného žiaka alebo dieťa nepostačuje na mzdy
a prevádzku, z uvedeného dôvodu predkladáme tento doplnok na zvýšenie dotácie na jedného žiaka
alebo dieťa v jednotlivých školských zariadeniach.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine Doplnok
č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 3

proti: 2

zdržal sa: 0
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Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 31/2019
4. Doplnok č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
v znení doplnkov č. 1 – 4 , v ktorom Mesto Snina určilo okrem iného aj výšku mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole, ďalej (ZUŠ). Za ostatné roky
sa táto výška mesačného príspevku neupravovala.
V tomto doplnku navrhujeme zaokrúhliť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v ZUŠ zriadenej mestom pre zákonného zástupca žiaka, ktorý nepredložil
riaditeľovi ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné vyhlásenie pre zber údajov alebo
plnoletú osobu nad 25 rokov.
V pôvodnom VZN mesta Snina č. 119/2013 bola stanovená výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ v individuálnom vyučovaní 63,70 € a v skupinovom
vyučovaní 39,80 €. Pri navrhovanej zmene určujeme výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
výdavkov na štúdium v ZUŠ v individuálnom vyučovaní 65,- € a v skupinovom vyučovaní 40,- €.
Zároveň v tomto doplnku navrhujeme upraviť výšku mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ pre zákonného zástupca žiaka alebo plnoletú osobu do 25 rokov,
ktorí predložili riaditeľovi ZUŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné vyhlásenie pre zber
údajov v skupinovom vyučovaní za každého žiaka, ktoré presahuje jednu skupinovú formu
vzdelávania vo výške 10,- € z dôvodu, že ďalšie štúdium na konzervatóriách, umeleckých školách,
ale i pedagogických školách si častokrát vyžaduje prípravu z viacerých odborov súčasne. ZUŠ
zaradením žiaka, ktorý o to požiada do dvoch skupinových foriem, umožní kvalitnejšiu prípravu na
ďalšie štúdium.
V zmysle § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa
v školskej jedálni môžu pripravovať diétne jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia
ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie. Od septembra školského roku
2019/2020 sa bude poskytovať diétne stravovanie pre deti predškolského veku v Materskej škole,
Kukučínova 2544/7, Snina. V uvedenom doplnku navrhujeme v zmysle finančných pásiem na nákup
potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, vydaných MŠVVŠ SR s účinnosťou od 01. 09.
2019, pre materskú školu pre diétne stravovanie 2. finančné pásmo.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine Doplnok
č. 5 VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina schváliť
bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 2

proti: 3

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D neschválila k danému bodu žiadne uznesenie.
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5. VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina
Ing. Nadežda Lazoríková - Mesto Snina malo k povoľovaniu parkovacích miest prijaté VZN
č. 126/2014 o určovaní používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní
parkovacích miest pre osoby zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom.
Nové VZN bolo spracované z dôvodu úpravy a stanovenia nových podmienok povoľovania
vyhradených parkovísk. Zaoberá sa povoľovaním vyhradených parkovísk na území mesta Snina len
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej len „ZŤP/S“), vymedzuje
úseky miestnych komunikácií určené na vyhradené parkovisko, postup povoľovania a poplatok za
vyhradené parkovisko, ktorého výška sa pre žiadateľa znižuje o 50 %.
Zároveň dňom nadobudnutia účinnosti nového VZN sa rušia vyhradené parkoviská povolené
pred účinnosťou tohto VZN na miestnych komunikáciách osobám iným ako ZŤP/S.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine VZN
mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 32/2019
6. VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
JUDr. Adriána Karľová - dôvod návrhu nového VZN o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Snina je ten, že otázka prideľovania nájomných bytov je riešená v dvoch rôznych
VZN. Nové VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina ustanovuje detailnejšie
postup od podania žiadosti, cez jej preverenie, následne zaradenie žiadateľa do zoznamu náhradníkov
na pridelenie nájomného bytu a nájomnú zmluvu. Prílohou VZN o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve mesta Snina je aj Žiadosť o pridelenie bytu, ktorá zjednoduší mechanizmus od podania
žiadosti až po jej samotné vyhodnotenie. Záverečné ustanovenia rušia Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Snina č. 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája v Snine.
Oddelenie správy majetku a služieb odporúča návrh doplnku schváliť.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine VZN
o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 33/2019
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7. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
JUDr. Adriána Karľová - oddelenie správy majetku a služieb odporúča návrh doplnku schváliť.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine Doplnok
č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 34/2019
8. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina
JUDr. Adriána Karľová - v záverečných ustanoveniach je aj návrh riešenia žiadostí podaných
pred touto zmenou cien. Navrhuje, aby sa žiadosti doručené a ešte nevybavené pred touto zmenou
riadili podľa pôvodných cien. Nové ceny by sa týkali až žiadostí, ktoré budú na úrad doručené po
schválení predmetného doplnku k VZN.
Oddelenie správy majetku a služieb odporúča návrh doplnku schváliť.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine
Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
predložiť na schválenie MsZ s touto pripomienkou: V článku I. bod 4, ktorým sa mení § 11 ods. 4,
vypustiť poslednú vetu, ktorá znie: „Ak mestská rada neodporučí žiadosti vyhovieť, žiadateľovi
sa zašle kópia uznesenia a mestský úrad v tejto žiadosti ďalej nekoná.“
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 35/2019
9. VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 a § 10 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Snina toto VZN a zároveň ruší VZN č. 111/2012
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
Uvedené VZN sa predkladá aj na základe výsledkov a odporúčaní kontroly Národného
kontrolného úradu SR.
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Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča MsZ v Snine VZN
o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina schváliť bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 0

proti: 4

zdržal sa: 1

Komisia OVP, B a D neschválila k danému bodu žiadne uznesenie.
10. Vyriešenie dopravnej situácie na Ul. Dobrianskeho v Snine
Obyvatelia Ul. Dobrianskeho v Snine žiadajú o vyriešenie dopravnej situácie na predmetnej ulici, kde
nie je žiadne dopravné značenie obytnej zóny ani osadený cestný spomaľovač a motorové vozidlá touto
ulicou jazdia aj 60 km/h. Tým ohrozujú životy ľudí a hlavne detí. Žiada o osadenie cestného spomaľovača,
prípadne o alternatívne riešenie situácie.
Ing. Nadežda Lazoríková - jedná sa o cca 500 m dlhú ulicu, na ktorej po ľavej strane miestnej
komunikácie pozdĺžne parkujú autá, cca v strede s križovatkou. Uvedená ulica sa nachádza v obytnej
zóne, ktorá je označená zvislými dopravnými značkami IP 28a na dvoch miestach od Ul. študentskej. Na
Ul. Dobrianskeho po obidvoch stranách miestnej komunikácie sú chodníky pre peších. Na spomalenie
premávky na tejto ulici žiadateľ navrhuje umiestniť po jednom spomaľovacom prahu v prvej a druhej
časti ulice zhruba v strede, keďže táto ulice je zhruba v strede rozdelená križovatkou.

Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča:
a) na Ul. Dobrianskeho osadiť dva spomaľovacie prahy – 1 v strede prvej časti ulice a 1 v strede
druhej časti ulice (za križovatkou),
b) pri vstupe na Ul. Dobrianskeho smerom od VPS osadiť dopravnú značku „Obytná zóna“,
c) riešiť situáciu s parkovaním motorových vozidiel na krajnici cesty – označiť túto ulicu ako
jednosmernú a vodorovnými pruhmi vyznačiť po ľavej strane cesty parkovacie miesta.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 36/2019
11. Umiestnenie spomaľovacieho prahu na Ul. Puškinovej v Snine
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP Vám predkladá na posúdenie žiadosť a vydanie stanoviska
k žiadosti obyvateľov ulice Puškinovej v Snine na umiestnenie dvoch spomaľovacích prahov na ulici
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti. Obyvatelia žiadajú ich umiestnenie na miestnej komunikácii z dôvodu
permanentného nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti jazdy vozidiel a kvôli bezpečnosti malých
detí a starších občanov, ktorí na tejto ulici bývajú.

Ing. Nadežda Lazoríková - jedná sa o cca 150 m dlhú časť jednosmernej ulice od napojenia Ul.
Šafárikovej z pravej strany. Po obidvoch stranách miestnej komunikácie sú chodníky pre peších. Na
spomalenie premávky na tejto ulici navrhujeme jeden spomaľovací pás asi v jej prvej tretine.
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Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča na spomalenie premávky
na Puškinovej ulici jeden spomaľovací pás zhruba v jej prvej tretine.
Hlasovanie:
za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 37/2019
12. Povolenie vyhradeného parkoviska pre ZŤP/S – Ing. Jonek
Ing. Ján Jonek, Snina žiada o povolenie vyhradeného parkoviska pre fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom (ďalej aj „ZŤP/S“).
Ing. Nadežda Lazoríková - Ing. Ján Jonek požiadal o povolenie vyhradeného parkoviska pre fyzickú
osobu ZŤP/S z dôvodu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
O vyhradené parkovisko žiada na parkovisku pred druhým vchodom bytového domu 1621/20 na
Palárikovej ulici.
Žiadateľ doložil všetky predpísané doklady v zmysle podmienok VZN č. 126/2014 o určovaní
používania dopravných značiek, dopravných zariadení a o povoľovaní parkovacích miest pre osoby
zdravotne ťažko postihnuté so sprievodcom, preto oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP súhlasí s povolením
vyhradeného parkoviska pre osobu ZŤP/S a s umiestnením príslušného dopravného značenia. O úhrade
nákladov spojených s osadením dopravného značenia bol žiadateľ informovaný.
Mesto Snina pred byt. domom č. s. 1621 v súčasnej dobe ukončilo rekonštrukciu odstavných plôch,
pričom na ploche sú už vyznačené parkovacie miesta príslušným vodorovným dopravným značením –
biele čiary – so šírkou parkovacieho miesta 2,5 m a jedno už existujúce miesto ZŤP/S so šírkou 3,5 m.
Umiestnenie ďalšieho parkovacieho miesta pre ZŤP/S so šírkou 3,5 m je možné vyčlenením dvoch
parkovacích miest šírky 2,5 m. Požiadavka žiadateľa je umiestnenie parkovacieho miesta pred 2. vchodom
byt. domu 1621.

Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča zriadenie vyhradeného
parkovacieho miesta pre Ing. Jána Joneka pred druhým vchodom bytového domu 1621/20 na
Palárikovej ulici s tým, že náklady spojené s vyhradeným parkovacím miestom uhradí žiadateľ
v zmysle platného VZN mesta Snina.
Hlasovanie:
za: 6

zdržal sa: 0

proti: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 38/2019
13. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1968/161 – p. Gáborová
Žiadateľka Gabriela Gáborová, bytom Snina, žiada o odkúpenie pozemku parc. č. CKN
1968/161, ostatné plochy o výmere 70 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, ktorý je priľahlý k jej
pozemkom parc. č. CKN 1944/1 a CKN 1946/1, ktorých je výlučnou vlastníčkou.
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JUDr. Adriána Karľová - OSMaS odporúča prevod predmetnej parcely v zmysle žiadosti
z dôvodu osobitného zreteľa za cenu platnú v zmysle VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča odpredaj pozemku parc.
č. CKN 1968/161, ostatné plochy o výmere 70 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina pre Gabrielu
Gáborovú, Snina.
Hlasovanie:
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 39/2019
14. Ohlásenie zmeny prevádzkového času – TUTI SV, s. r. o.
Spoločnosť TUTI SV, s. r. o., ohlásila dňa 16. 07. 2019 zmenu prevádzkového času prevádzky
autoumyváreň na Strojárskej 4114 v Snine z doterajších zatváracích hodín 22,00 hod. na prevádzku
s neobmedzeným prevádzkovým časom - non-stop.
JUDr. Adriána Karľová - podľa VZN č. 137/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Snina v znení Doplnku č.1, mesto už nevydáva povolenie na umiestnenie
prevádzky a prevádzkový čas. Podnikateľský subjekt mestu oznámi zriadenie prevádzky a prevádzkovú dobu,
ktorá musí byť v súlade s VZN č. 137/2017 o určení pravidiel času.
Podľa § 3 ods. 1 bod 1.1. vyššie uvedeného VZN je určená prevádzková doba v prevádzkarniach
s obchodnou činnosťou a v prevádzkarniach poskytujúcich služby pondelok – nedeľa v rozsahu od 06.00 hod.
– do 22.00 hod.
Podľa § 3 ods. 1 ods. 1.2.2. vyššie uvedeného VZN bez časového obmedzenia (non-stop) je určená
prevádzková doba len pre prevádzkarne umiestnené v samostatných objektoch mimo obytnej zóny
(extravilán). Predmetná autoumyváreň sa nachádza v intraviláne.
OSMaS neodporúča vyhovieť zmene prevádzkového času prevádzke „Autoumyváreň“ v zmysle
vyššie citovaného VZN.

Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy nesúhlasí s prevádzkovou dobou
non-stop v prevádzke Autoumývareň, Strojárska 4114 v Snine, spoločnosti TUTI SV, s. r. o.,
odporúča, aby prevádzková doba v predmetnej prevádzke ostala nezmenená.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 40/2019
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15. Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN 5078/239 – Mgr. J.
Kostovčáková a Ing. Z. Kostovčáková
Žiadateľky Jana Kostovčáková, bytom Čukalovce a Zuzana Kostovčáková, bytom Snina, ako
podielové vlastníčky nehnuteľností zapísaných na LV č. 129, teda parciel č. CKN 5078/22, CKN
5078/23, bytu č. 2 v BD so s. č. 1499 a stavby so s. č. 3375 postavenej na parcelách č. CKN 5078/237
a CKN 5078/239, požiadali o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 5078/212 o výmere 112 m2, zap.
na LV č. 3200, k. ú. Snina, ktorú dlhodobo užívali ich starí rodičia ako záhradu a po ich smrti
nadobudli predmetné nehnuteľnosti do podielového vlastníctva. Zároveň žiadajú o kúpu parcely č.
CKN 5078/239, ktorá je zastavaná stavbou so s. č. 3375, ktorú vlastnia.
JUDr. Adriána Karľová - OSMaS odporúča prevod predmetných parciel v zmysle žiadosti
a schváleného zámeru, na základe ktorého mesto malo odpredať parcely pre dotknutých vlastníkov
na Ul. Gagarinovej z dôvodu osobitného zreteľa za cenu platnú v zmysle VZN č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy odporúča odpredaj pozemkov:
- parc. č. CKN 5078/212 o výmere 112 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 5078/239, ktorá je zastavaná stavbou so s. č. 3375,
pre Janu Kostovčákovú, bytom Čukalovce a Zuzanu Kostovčákovú, bytom Snina, z dôvodu
osobitného zreteľa za cenu platnú v zmysle VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Komisia OVP, B a D schválila
uznesenie č. 41/2019
16. Rôzne
Členovia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúčajú opraviť cestu
popred VPS.
17. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ján Pčola.

Snina 20. 09. 2019
JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
Zapísala: Monika Paľovčíková, garantka komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 30/2019

K bodu:

VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových
a turistických podujatiach konaných na území mesta Snina

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine VZN mesta Snina o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a turistických
podujatiach konaných na území mesta Snina schváliť bez pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 31/2019

K bodu:

Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine Doplnok č. 1 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku
na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina schváliť bez pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 32/2019

K bodu:

VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta
Snina

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine VZN mesta Snina o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodom na území mesta Snina schváliť bez
pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 33/2019

K bodu:

VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine VZN o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina schváliť bez
pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 34/2019

K bodu:

Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento
prenájom

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom schváliť bez pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 35/2019

K bodu:

Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
MsZ v Snine Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina predložiť na schválenie MsZ s touto pripomienkou: V článku I. bod 4, ktorým sa mení
§ 11 ods. 4, vypustiť poslednú vetu, ktorá znie: „Ak mestská rada neodporučí žiadosti vyhovieť,
žiadateľovi sa zašle kópia uznesenia a mestský úrad v tejto žiadosti ďalej nekoná.“

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 36/2019

K bodu:

Vyriešenie dopravnej situácie na Ul. Dobrianskeho v Snine

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
a) na Ul. Dobrianskeho osadiť dva spomaľovacie prahy – 1 v strede prvej časti ulice a 1 v strede
druhej časti ulice (za križovatkou),
b) pri vstupe na Ul. Dobrianskeho smerom od VPS osadiť dopravnú značku „Obytná zóna“,
c) riešiť situáciu s parkovaním motorových vozidiel na krajnici cesty – označiť túto ulicu ako
jednosmernú a vodorovnými pruhmi vyznačiť po ľavej strane cesty parkovacie miesta.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 37/2019

K bodu:

Umiestnenie spomaľovacieho prahu na Ul. Puškinovej v Snine

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
na spomalenie premávky na Puškinovej ulici jeden spomaľovací pás zhruba v jej prvej tretine.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 38/2019

K bodu:

Povolenie vyhradeného parkoviska pre ZŤP/S – Ing. Ján Jonek

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre Ing. Jána Joneka pred druhým vchodom bytového
domu 1621/20 na Palárikovej ulici s tým, že náklady spojené s vyhradeným parkovacím miestom
uhradí žiadateľ v zmysle platného VZN mesta Snina.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 39/2019

K bodu:

Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1968/161 – p. Gáborová

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
odpredaj pozemku parc. č. CKN 1968/161, ostatné plochy o výmere 70 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú.
Snina pre Gabrielu Gáborovú, Snina.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 40/2019

K bodu:

Ohlásenie zmeny prevádzkového času – TUTI SV, s. r. o.

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
nesúhlasí
s prevádzkovou dobou non-stop v prevádzke Autoumývareň, Strojárska 4114 v Snine, spoločnosti
TUTI SV, s. r. o.,
odporúča,
aby prevádzková doba v predmetnej prevádzke ostala nezmenená.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 18. 09. 2019, číslo: 41/2019
K bodu:

Žiadosť o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 5078/212 a CKN 5078/239 – Mgr.
J. Kostovčáková a Ing. Z. Kostovčáková

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
odporúča
odpredaj pozemkov:
- parc. č. CKN 5078/212 o výmere 112 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina,
- parc. č. CKN 5078/239, ktorá je zastavaná stavbou so s. č. 3375,
pre Janu Kostovčákovú, bytom Čukalovce a Zuzanu Kostovčákovú, bytom Snina, z dôvodu
osobitného zreteľa za cenu platnú v zmysle VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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