ZÁPISNICA
zo zasadnutia Mestskej rady v Snine, konaného dňa 02. 08. 2011

Prítomní:

Ing. Štefan Milovčík, primátor
Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
Ing. Pavol Marinič, hlavný kontrolór
Ing. Miroslav Balog
Ing. Marián Kníž
Mgr. Ľubov Reháková
Ing. Jozef Savka
Ing. Zdenek Snítil
Anton Vass

Program:
1. Umelá ľadová plocha – lokalita pre umiestnenie stavby
2. Rôzne

Zasadnutie Mestskej rady v Snine, ktoré bolo zvolané telefonicky, otvoril a viedol Ing. Štefan
Milovčík, primátor mesta.
Overovateľ: Ing. Marián Kníž
Zapisovateľka: Ing. Jana Rosičová
Hlasovanie za program.
za: 6

proti: 0

zdržal sa: 0

1. Umelá ľadová plocha – lokalita pre umiestnenie stavby
Písomný materiál predložil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Spracovala Ing. Lýdia Gičová,
vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP.
Ing. Jozef Savka – bolo rokovanie s p. Petruňákom?
Ing. Miroslav Balog – rokovanie ešte nebolo, ale bolo dohodnuté, že nám p. Petruňák urobí
prezentáciu jeho zámeru, tak ako v minulom volebnom období. Lokalita p. Petruňáka je vyčlenená
pre výstavbu kúpaliska, preto nie je vhodné budovať tam klzisko. Celosvetový trend je umiestňovať
klziská v centre mesta, preto je ideálne riešenie pri ZŠ P. O. Hviezdoslava. Je striktne proti
umiestneniu klziska na futbalovom ihrisku.
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Ing. Jozef Savka – nemá predstavu, koľko miesta pri p. Petruňákovi zaberá jeho zámer
výstavby plavárne. Je tam však možnosť rozširovať sa aj smerom k parku. Prikláňa sa aj k výstavbe
na futbalovom ihrisku – išlo by o sústredenie športovísk v jednom centre.
Anton Vass – súhlasí s výstavbou klziska pri ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Ing. Marián Kníž – súhlasí s výstavbou na futbalovom štadióne. Treba aj výstavbu novej
trafostanice. Pri ZŠ P. O. Hviezdoslava je malý, stiesnený priestor.
Ing. Jozef Savka – uvažovať aj s výstavbou pri II. a IV. ZŠ a taktiež s výstavbou tribúny. Pri ZŠ
P. O. Hviezdoslava nie je miesto.
Mgr. Ľubov Reháková – v žiadnom prípade na sídl. I., pre občanov je lepšie, ak je to v centre.
Ing. Štefan Milovčík – ľadové plochy sa robia teraz v centre. Pri ZŠ P. O. Hviezdoslava máme
aj zázemie – WC, šatne.
Ing. Jozef Savka – nevie si predstaviť, ako škola zabezpečí servis (WC, šatne). Najlacnejší
a najvýhodnejší priestor je na sídl. I., kde môžeme zrekonštruovať T-18.
Ing. Pavol Marinič – využiť lokalitu starého bazéna, ale nie sú tam vysporiadané majetkové
vzťahy, preto je to najdrahší variant.
Ing. Marián Kníž – ako by to bolo s prekrytím, treba na to ďalšie priestory.
Ing. Štefan Milovčík – nechajme to na projektanta.
Ing. Marián Kníž – treba ďalšie priestory na rolbu, servis, údržbu. Treba silné žiarivky, aby
nevznikali tiene a čo okolie? Bude to svietiť ľudom do bytov.
Ing. Jozef Savka – tiež treba brať do úvahy hluk.
Ing. Marián Kníž – čo s prebytkom tepla?
Mgr. Ľubov Reháková – prevádzka by mala byť do 20.00 hod. alebo do 21.00 hod.
Ing. Zdenek Snítil – všetko má vyriešiť projektant, ale ak chceme klzisko, treba to spustiť.
Ing. Miroslav Balog – ak projektant povie, že sa to nedá umiestniť pri ZŠ P. O. Hviezdoslava,
budeme hľadať iné riešenie. Klzisko je potrebné, treba sa rozhodnúť kde.
Ing. Jozef Savka – koľko ľudí chodí na futbal, tak aj na klzisko budú chodiť, hoci to nie je
v centre.
Ing. Štefan Milovčík – urobíme výber, uvidíme, aká to bude investícia.
Ing. Miroslav Balog, Ing. Štefan Milovčík – konzultovať s projektantom vhodnosť lokality.
Ing. Jozef Savka – do budúcna všetky športové aktivity do jedného centra.
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Ing. Miroslav Balog – treba vysporiadať pozemky okolo starého kúpaliska, aby sme mohli
centralizovať.
Ing. Jozef Savka – do budúcna budeme musieť riešiť školy.
Ing. Jana Rosičová – prečítala návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Snine
súhlasí
s umiestnením stavby Umelá ľadová plocha v Snine na
pozemku parc. č. CKN 177/2, 178/1, k. ú. Snina, vo dvore ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Hlasovanie:
za: 4

proti: 0

Mestská rada prijala

zdržal sa: 2
uznesenie č. 22/2011

2. Rôzne
Ing. Jozef Savka – je potrebné premiestniť stánok pri SLSP, a. s. na iné miesto.
Ing. Štefan Milovčík – už sa na tom pracuje. Stánok bude premiestnený k ČSOB, a. s.

Zasadnutie Mestskej rady v Snine ukončil Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta.
Snina 04. 08. 2011
Ing. Štefan Milovčík
primátor
Overovateľ: Ing. Marián Kníž

Zapisovateľka: Ing. Jana Rosičová, prednostka MsÚ
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