Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom dvadsiatom siedmom zasadnutí dňa 10. 08. 2017
prijalo tieto uznesenia:
373/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
s partnerským modelom projektu športových
centier pre deti a mládež predstaveným Slovenským zväzom ľadového hokeja. Partnerský model
športových centier pre detí a mládež tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák,
Anton Vass, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --374/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e doplnenie Zadávacieho dokumentu pre
spracovanie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina s podmienkou, že v súlade s ust.
§ 19 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov náklady spojené s obstarávaním Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Snina
prefinancujú žiadatelia, ktorých výhradná potreba vyvolala obstarávanie Zmien a doplnkov č. 7
Územného plánu mesta Snina.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák,
Anton Vass, Peter Vološin – 16 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --375/2017
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) výnimku z ustanovenia článku 3 ods. 10 a 11 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva
v Snine,
b) zmenu účelu poskytnutej dotácie pre Európsku zberateľskú spoločnosť na účel publikácie
týkajúcej sa reliéfnych odznakov pochádzajúcich z regiónu a pamätného predmetu spojeného
s jej inauguráciou.
Hlasovanie za písomný materiál:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Anton Vass, Peter Vološin
– 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: MUDr. Miroslav Suchý – 1 poslanec

Príloha uznesenia MsZ č. 373/2017 zo dňa 10. 08. 2017:
Dôvodová správa
Mesto Snina v zastúpení Ing. Štefanom Milovčíkom, primátorom podalo osobne dňa
27.01.2017 na Slovenskom zväze ľadového hokeja v Bratislave oficiálnu žiadosť o vybudovanie
objektu športovej haly t. j. objektu na viacúčelové využitie pre šport, zábavu a iné voľnočasové
aktivity, so zameraním na získanie základov pre možnosť ďalšieho rozvoja športu pod vedením
odborníkov. Následne mesto Snina listom zo dňa 02.02.2017 svoju žiadosť doplnilo o požadované
prílohy a to: územno-plánovaciu informáciu mesta vybranej lokality, čiastočný výpis z LV č. 3200
na pozemok parc. č. C KN 142/59, k. ú. Snina (informatívny) + kópiu z mapy s vyznačením vybranej
lokality, technickú mapu vybraného územia s vyznačením inžinierskych sietí v území a záverečnú
správu z geologického prieskumu vybraného územia.
Objektu športovej haly s ihriskom o rozmeroch 20 x 40 m s celoročnou prevádzkou, by mal byť
vybudovaný na pozemku parc. č. C KN 142/59, k. ú. Snina, pri elokovanom pracovisku ZŠ P. O.
Hviezdoslava na Ul. 1. mája. V zimných mesiacoch by mal objekt slúžiť pre potreby korčuľovania
a hokeja, v letných mesiacoch jednoduchým rozpustením ľadovej plochy a bez nutnosti ďalších
komplikovaných úprav by bolo možné vytvoriť z hracej plochy ihrisko pre letné športy (basketbal,
pozemný hokej, hádzaná, tenis, ...). Pre vybudovanie objektu je potrebná plocha o minimálnych
rozmeroch 76 x 56 m.
Podmienkou pre samosprávu je aj:
- zabezpečenie sieťových prípojok (voda, kanalizácia, plyn a vysokorychlostný internet) k hranici
stavby,
- využitie existujúcich parkovacích miest a príjazdových komunikácií a v prípade potreby
k vybudovaniu nových parkovacích miest,
- príprava stavebného pozemku ako partner investora,
- vykonávanie inžinierskej činnosti v plnom rozsahu až po vybavenie územného rozhodnutia
a stavebného povolenia, na základe poverenia investora,
- odber navrhnutých produktov pre vybavenie vonkajších športovísk a ich umiestnenie pri budovaní
vonkajšieho areálu,
- vybudovanie navrhnutého vonkajšieho areálu v termíne do jedného roka od kolaudácie stavby
(haly),
- navýšenie počtu hodín telesnej výchovy na sezónne činnosti (korčuľovanie, hokej) na školách pod
správou obce.
Pre ďalšie rokovania so SZĽH je potrebné doložiť uznesenie MsZ – súhlas s týmto partnerským
modelom. Partnerský model mesto – SZĽH Infra tvorí prílohu materiálu.
Stanovisko Komisie výstavby, ÚP a ŽP: V čase spracovania a predloženia materiálu nebolo známe
stanovisko komisie.

Príloha uznesenia MsZ č. 374/2017 zo dňa 10. 08. 2017:

Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu mesta Snina
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1. Popis platnej ÚPD mesta Snina
Mesto Snina má v súčasnosti v platnosti Územný plán mesta Snina, ktorý bol schválený
uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 569/2005 zo dňa 09.06.2005 aktualizovaný
Zmenami a doplnkami 2008, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č.
840/2010 zo dňa 04.11.2010; Zmenami a doplnkami č. 2, ktoré boli schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Snine č. 272/2012 zo dňa 27.09.2012; Zmenami a doplnkami č. 3,
ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. 336/2012 zo dňa 13.12.2012;
Zmenami a doplnkami č. 4, ktoré boli schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 424/2013
zo dňa 09. 07. 2013, Zmenami a doplnkami č. 5, ktoré boli schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva č. 459/2013 zo dňa 26. 09. 2013 a Zmenami a doplnkami č. 6, ktoré boli schválené
uznesením Mestského zastupiteľstva č. 205/2016 zo dňa 17. 06. 2016.
2. Dôvody obstarania zmien a doplnkov
Dôvodom pre obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 sú ďalšie požiadavky fyzických
a právnických osôb v súvislosti s ich zamýšľanými zámermi.
3. Popis požadovaných zmien a doplnkov:
3.7. Dopabal, s. r. o., Hámorská 1813, Snina:
- výrobná hala s prístavbou súp. č. 28 na parc. č. 2595/36, 2595/141, k. ú. Snina, budova súp. č. 28
na parc. č. C KN 2595/64, k. ú. Snina a pozemky parc. č. C KN 2595/8, 2595/36, 2595/63, 2595/64,
2595/141, k. ú. Snina – súčasné funkčné využitie územia ako plochy polyfunkčné na plochy výroby
a skladov.
3.8. Mária Gavronová, Gorkého 2233/5, Snina:
- ide o rozšírenie plochy IBV na Ul. hámorskej parc. č. C KN 5607/70, k. ú. Snina – súčasné funkčné
využitie územia ako plochy poľnohospodárskej pôdy na plochy individuálnej bytovej výstavby.

