Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 18. 09. 2018
Prítomní:

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

Neprítomní:

Prizvaní:

JUDr. Ladislav Alušík
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Jaroslav Petrišin
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb
JUDr. Ján Maškulík, náčelník MsP Snina

Program:
1. Otvorenie
2. VZN o podmienkach držania psov
3. VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
4. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
5. Prejednanie žiadosti – zmena dopravného značenia na Ul. P. O. Hviezdoslava
6. Prejednanie žiadosti – Mindák Miroslav, Snina
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie.
2. VZN o podmienkach držania psov
Stanovisko komisie:
Komisia jednohlasne súhlasí s predloženým návrhom VZN a odporúča MsZ návrh VZN
o podmienkach držania psov schváliť bez pripomienok.
3. VZN o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina
Stanovisko komisie:
Komisia jednohlasne súhlasí s s predloženým návrhom VZN a odporúča MsZ návrh VZN
o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Snina schváliť bez pripomienok.
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4. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
Stanovisko komisie:
Komisia tento návrh VZN odložila na ďalšie rokovanie komisie, na ktoré bude prizvaná aj Ing.
Nadežda Lazoríková, spracovateľka návrhu.
5. Prejednanie žiadosti – zmena dopravného značenia na Ul. P. O. Hviezdoslava
Na základe upozornení rodičov detí dochádzajúcich na ZŠ P. O. Hviezdoslava. ako aj na základe
upozornení členov mestskej polície je znova nastolená otázka jednosmernej cesty na Ul.
Hviezdoslavovej. Návrhy sú také, že má byť zrušená výnimka pre zákazníkov AGRO MILK.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča navrhovanú zmenu nakoľko je pravdou, že
vždy v ranných špičkách je táto výnimka veľmi zneužívaná rodičmi, ktorí si z tejto cesty urobili tzv.
točňu a na tejto ceste sa po vysadení dieťaťa otáčajú a práve vtedy vznikajú veľmi ťažké dopravné
situácie.
Stanovisko MsP:
MsP potvrdzuje, že v ranných hodinách v rozmedzí od 7.00 hod. do 7.45 hod. a v poobedňajších
hodinách v rozmedzí od 12.30 hod. do 14.00 hod. je v týchto miesta veľmi kritická dopravná situácia,
pretože rodičia vedome porušujú dopravné značenie zákazu odbočenia, nakoľko nie sú zákazníkmi
predajne AGRO MILK a na ceste sa po vystúpení a nastúpení detí otáčajú. Preto MsP odporúča
výnimku odbočenia zrušiť a vrátiť sa k pôvodnému dopravnému značeniu.
Stanovisko komisie:
Komisia sa nestotožnila s návrhom oddelenia právneho, správy majetku a služieb a návrhom MsP
a nesúhlasí so zrušením výnimky.
6. Prejednanie žiadosti – Mindák Miroslav, Snina
Žiadateľ ako osoba ZŤP-S požiadal o vyhradené parkovacie miesto.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča žiadateľovi vyhovieť. Žiadateľ preukázal
a doložil v zmysle VZN všetky požadované listiny, súhlasí s úhradou nákladov spojených s osadením
dopravného značenia.
Stanovisko komisie:
Komisia jednohlasne súhlasí so zriadením vyhradeného parkovacieho miesta pre p. Miroslava
Mindáka po dobu dvoch rokov s podmienkou, že náklady spojené s osadením dopravného značenia
bude znášať žiadateľ.
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7. Rôzne
Členovia komisie nemali žiadne podnety ani pripomienky.
8. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Jaroslav Koco.

Snina 19. 09. 2018

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