Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 19. 04. 2018
Prítomní:

JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie
Peter Vološin, podpredseda komisie
Michal Paľovčík
Ing. Jaroslav Petrišin

Neprítomní:

JUDr. Ladislav Alušík
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Viliam Šebák

Program:
1. Otvorenie
2. VZN o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom
zhromaždenia obyvateľov
3. Prejednanie žiadosti – Michal Žiga, Snina
4. Prejednanie žiadosti – Denisa Weyermann, Snina
5. Prejednanie žiadosti – OZ Nie ste nám cudzí, Partizánska 1834/26, Snina
6. Prejednanie žiadosti – Jozef Zuščák, Snina
7. Prejednanie žiadosti – CMFF, s. r. o., Hviezdoslavova 169, Vranov nad Topľou
8. Rôzne
9. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie.
2. VZN o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina
prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s návrhom VZN č. xxx/2018 VZN o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov odporúča MsZ návrh
VZN schváliť s pripomienkou – do návrhu VZN zapracovať účasť obyvateľov na verejnom
zhromaždení a to v počte najmenej 1 % oprávnených voličov, čo je cca 165 občanov.
3. Prejednanie žiadosti – Michal Žiga, Snina
Žiadateľ Michal Žiga žiada o odkúpenie časti (21 m2) parcely č. CKN 1121/160, k. ú. Snina, zap.
na LV č. 3200, vo vlastníctve mesta, za účelom výstavby garáže. Ide o časť pozemku za poslednou
garážou postavenou pánom Harkotom na parcele č. CKN 1121/490.
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Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odpredaj časti predmetnej parcely neodporúča,
pretože táto časť parcely by už zasahovala do zeleného valu a je zaťažená sieťami. V danej lokalite
oddelenie už neodporúča výstavbu žiadnej sólo garáže.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne nesúhlasí s odpredajom pozemku parc.
č. CKN 1121/160, k. ú. Snina, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve mesta, za účelom výstavby garáže.
Komisia odporúča urobiť inventarizáciu pozemkov vhodných na výstavbu garáží a zoznam vhodných
pozemkov predložiť na zasadnutie komisie.
4. Prejednanie žiadosti – Denisa Weyermann, Snina
Denisa Weyermann požiadala o zámenu pozemku parc. č. CKN 2146/14, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 57 m2, ktorý bol vytvorený GP odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 2146/14
o výmere 76 m2, zap. na LV č. 3200, vo vlastníctve mesta na Ul. Jesenského, za pozemok par. č. EKN
4745/25, orná pôda o výmere 74 m2, ktorý žiadateľka vlastní v podiele 2/3, teda výmeru 49,33 m2
(2/3 x 74 m2), ktorý sa nachádza na Ul. Rastislavovej a je súčasťou mestskej komunikácie. Rozdiel
medzi výmerami pozemkov (7,67 m2) chce žiadateľka odkúpiť.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča zámenu parciel v zmysle žiadosti z dôvodu
osobitného zreteľa za cenu platnú v zmysle VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne odporúča zámenu pozemkov parc. č.
CKN 2146/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 57 m2 za pozemok parc. č. EKN 4745/25, orná
pôda o výmere 74 m2 s tým, že žiadateľka Denisa Weyermann si rozdiel medzi výmerami pozemkov
(7,67 m2) odkúpi za cenu v zmysle VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
5. Prejednanie žiadosti – OZ Nie ste nám cudzí!, Partizánska 1834/26, Snina
Občianske združenie Nie ste nám cudzí!, ktorého prezidentom je Martin Nagy, žiada o predaj
pozemku v troch alternatívach:
1. pozemok parc. č. 37/79 o výmere 381 m2 - križovatka Ul. strojárskej a Ul. partizánskej, kde
je stánok s predajom syrov,
2. pozemok parc. č. 37/111 o výmere 335 m2 - verejné priestranstvo za budovou s. č. 3995/113
na Strojárskej ulici (vo dvore bloku 1834/26 na Partizánskej ulici)
3. pozemok parc. č. 37/141 o výmere 1 114 m2 - verejné priestranstvo medzi blokom s. č.
1832/93 na Strojárskej ulici a parkoviskom,
pre účely vybudovania ihriska pre seniorov. Ďalšie podrobnosti z predloženej žiadosti nie sú zrejmé,
preto MsÚ požiadal žiadateľa o doplnenie žiadosti.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča žiadosti nevyhovieť, zo žiadosti nie je
presne definovaný zámer žiadateľa a preto je ťažké sa k žiadosti vyjadriť, na druhej strane mesto
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disponuje celým radom športovísk, kde by tieto aktivity mohlo združenie bez problémov realizovať,
zatiaľ takáto žiadosť na mestský úrad nebola doučená a teda ani nebola zamietnutá.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne nesúhlasí s vybudovaním športových
ihrísk pre seniorov v týchto lokalitách, nakoľko nie sú vhodné ani na vybudovanie športových ihrísk,
ani na premietanie filmov, či na iné spoločensko-kultúrne aktivity, ktoré chce občianske združenie
organizovať. Mesto Snina má dostatok športových ihrísk, ktoré môžu využívať aj seniori.
6. Prejednanie žiadosti – Jozef Zuščák, Snina
Žiadateľ – Jozef Zuščák požiadal Mesto Snina o odkúpenie pozemku parc. č. CKN3454/7, druh
pozemku – ostatné plochy, o výmere 181 m2, ktorý vznikol GP č. 46053328-38/2018 odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3454/4, ktorý je súčasťou parcely č. EKN 6017, druh pozemku –
ostatné plochy, o výmere 32 875 m2, zap. na LV č. 8216, k. ú. Snina. Ide o priľahlú parcelu k jeho pozemku
parc. č. CKN 3454/3 a prevádzanú parcelu užíva viac ako 10 rokov, stará sa o ňu. Nakoľko sa tam teraz
zdržiavajú rôzni neprispôsobiví občania, tak si ju chce odkúpiť a následne oplotiť, aby zabránil
znečisťovaniu daného pozemku v blízkosti svojho rodinného domu.

Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča predaj uvedenej časti mestskej parcely
z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle platného VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne odporúča odpredaj pozemku parc. č.
CKN3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 181 m2, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta
žiadateľovi – Jozef Zuščák, Snina za cenu v zmysle VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
7. Prejednanie žiadosti – CMFF, s. r. o., Hviezdoslavova 169, Vranov nad Topľou
MUDr. Cyril Fedor, konateľ CMFF, s. r. o., Vranov nad Topľou, ktorý dva dni v týždni – utorok
a štvrtok – ordinuje v priestoroch nemocnice ako urológ, žiada o vyhradené parkovacie miesto na
parkovisku pred nemocnicou na dni utorok a štvrtok v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča zriadiť vyhradené parkovacie mesto
s dodatkovou tabuľou podľa požiadavky žiadateľa s tým, že náklady spojené so zriadením
vyhradeného parkovacieho miesta bude znášať žiadateľ.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne súhlasí so zriadením vyhradeného
parkovacieho miesta na dva dni v týždni – utorok a štvrtok od 7.00 hod. do 16.00 hod. na parkovisku
pre nemocnicou pre MUDr. Cyrila Fedora.
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8. Rôzne
-

komisia odporúča vyznačiť parkovacie miesta na parkoviskách pri blokoch s. č. 2444/5
a 2445/6 na Kukučínovej ulici a pri bloku s. č. 2049/1 na Ul. 1. mája,
komisia odporúča nastriekať (obnoviť) prechody pre chodcov, pretože na mnohých miestach
ich už nevidno.

9. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Jaroslav Koco.
Snina 24. 04. 2018

JUDr. Jaroslav Koco
predseda komisie
Zapísala: Monika Paľovčíková, garant komisie
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