Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, ÚP a ŽP pri MsZ v Snine konaného dňa 29. 01. 2014

Prítomní:

Ing. Marián Kníž
Ing. Jozef Kudravý
Ing. Jozef Kotos
Ing. Jozef Galanda
Ing. Lýdia Gičová

Komisia na svojom dnešnom zasadnutí prerokovala tieto materiály:
Žiadosť Jozef Karaščáka, Študentská 1445/8, Snina a Mariána Karaščáka,
Duchnovičova 364/80, Stakčín o odkúpenie parc. č. C KN 7063/31, k.ú. Snina
Komisia doporučuje odpredaj predmetného pozemku z dôvodu osobitného zreteľa
v súlade s platným VZN mesta.
1.

Žiadosť Ing. Radomíra Demjana, Kukučínova 2043, Snina o dokúpenie pozemku parc.
č. C KN 398/110, k.ú. Snina za účelom výstavby garáže.
Komisia po oboznámení sa s návrhom nedoporučuje odpredaj predmetnej parcely.
Podľa názoru komisie predmetný pozemok nie je vhodný na výstavbu garáže. Vstup do garáže
by musel byť priamo zo zákruty priľahlej miestnej komunikácie, taktiež by mohli byť
obmedzené výhľadové pomery na priľahlej miestnej komunikácii.
2.

3. Žiadosť Štefana Aľušíka, Komenského 811, Snina o odkúpenie pozemku parc. č. C KN
1121/168, k.ú. Snina vo výmere 4 m2 z dôvodu zastavania pozemku stavbou garáže.
Komisia po oboznámení sa s materiálom doporučuje odpredaj zastavaného pozemku
stavbou garáže v súlade s platným VZN mesta t.j. za cenu 100 EUR/m2.
3. Návrh investičného zámeru Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Snina – 3.
etapa – okruh rozvádzačov RVO 09, RVO 10, RVO 19 a RVO 20.
Komisia po oboznámení sa s predloženým investičným zámerom doporučuje
schválenie investičného zámeru. Zároveň doporučuje zadať realizáciu zákazky VPS Snina,
s.r.o.
4. Informácia o projektovej dokumentácii Obnova historickej pamiatky - Malý kaštieľ
Snina
Komisia berie na vedomie informáciu o rozpracovanej projektovej dokumentácii 1.
etapy. Doporučuje konečné spracovanie projektovej dokumentácie 1. etapy bez biblickej
záhrady. V rámci 2. etapy riešiť revitalizáciu zostávajúcej časti parku vrátane peších
komunikácii, drobnej architektúry, oplotenia, osvetlenia, kamerového systému v súlade
s podmienkami KPÚ Prešov.
5. Informácia o rozpracovanosti investičnej akcie Chodník na Ul. Jesenského v Snina
V rozpočte mesta je na investičnú akciu Chodník na Ul. Jesenského vyčlenených
65 000,- EUR. K dnešnému dňu je na predmetnú stavbu vydané územné rozhodnutie. Po
1

vydaní stavebného povolenia bude možné pristúpiť k realizácii stavby. Komisia doporučuje
zadať realizáciu predmetnej stavby Verejnoprospešným službám Snina, s.r.o.
V Snine dňa 29. 01. 2014
Zapísala: Ing. Lýdia Gičová

MUDr. Igor Latta
predseda komisie
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