Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 06. 11. 2019
Prítomní:

JUDr. Ján Pčola
Peter Vološin
Ing. Rudolf Citriak
Dušan Jankaj
Bc. Viliam Latta

Ospravedlnení:

Mgr. Stanislav Jún
Ing. Štefan Čopík
Michal Latta

Prizvaní:

JUDr. Adriána Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb
Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Nadežda Lazoríková, oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky

Garantka:

Monika Paľovčíková

Program:
1. Otvorenie
2. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento prenájom
3. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
4. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020
5. Riešenie problémového parkovania pred radovými garážami na Ul. študentskej 1439
v
Snine
6. Prejednanie žiadosti o vyhradené parkovisko – Anna Ruščanská
7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku – PhDr. Tomáš Szilágyi
8. Rôzne
9. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Ján Pčola, predseda komisie.
2. Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento
prenájom
JUDr. Adriána Karľová – ceny za prenájom pozemkov a nebytových priestorov sa navýšil,
pretože od roku 2009 neboli ceny navyšované ani len o infláciu. Na základe návrhu MsZ, ktorá
zasadala dňa 05. 11. 2019, sa do textu doplnku doplnilo písm. f) Školské a predškolské zariadenia –
cena za prenájom vo výške 15,-€ a pôvodné písm. f) sa premenoval na písm. g).
Návrh na uznesenie:

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento
prenájom bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Komisia OVP, B a D schválila

zdržal sa: 0
uznesenie č. 45/2019

3. Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 5
Komisia OVP, B a D schválila

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 46/2019

4. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020
Ing. Nadežda Lazoríková – Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) je
dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a spôsobmi
ich dosahovania v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“). Program obsahuje analýzu
súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa vydáva, a opatrenia, ktoré
sa majú prijať na zlepšenie nakladania s odpadom. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v
Katalógu odpadov spravidla na 5 rokov. POH Slovenskej republiky na roky 2016-2020 vypracovalo
Ministerstvo životného prostredia SR a po posúdení vplyvov na životné prostredie ho schválila
vláda SR dňa 13.11.2015. Po posúdení vplyvov na životné prostredie POH Prešovského kraja na
roky 2016-2020 bola vyhlásená záväzná časť programu kraja vydaním vyhlášky vo vestníku vlády
SR s účinnosťou od 1. novembra 2018. V zmysle § 10 ods. 4 zákona o odpadoch do štyroch
mesiacov od vydania programu kraja mesto Snina predložilo vypracovaný POH mesta Snina na
roky 2016-2020 príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu
s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja, ktorý potvrdil
súlad programu s ustanoveniami zákona o odpadoch a so záväznou časťou POH Prešovského kraja
na roky 2016-2020. Dokument je vypracovaný v súlade s cieľmi a opatreniami stanovenými v POH
Prešovského kraja na roky 2016 – 2020 a obsahuje skutočnosti uvedené v § 10 ods. 2 zákona
o odpadoch. Zároveň je spracovaný v súlade s osnovou programu obce podľa prílohy č. 3 vyhlášky
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení
neskorších predpisov. POH je strategický dokument, ktorý podlieha povinnému hodnoteniu podľa §
2

4 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na
ŽP“). V zmysle § 10 ods. 4 zákona o odpadoch mesto predložilo príslušnému organu štátnej správy
oznámenie o strategickom dokumente POH mesta Snina na roky 2016-2020 na posúdenie jeho
vplyvu na životné prostredie, ktorý po ukončení zisťovacieho konania rozhodol dňa 23.09.2019, že
navrhovaný strategický dokument sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na
ŽP.
Ing. Marián Kníž – zakupujú sa nové stroje na skvalitnenie biologicky rozložiteľného
odpadu, aby bol konečný výrobok, ktorým je rašelina, kvalitnejší.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča
Mestskému
zastupiteľstvu v Snine schváliť Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 –
2020 bez pripomienok.
Hlasovanie:
za: 5

proti: 0

Komisia OVP, B a D schválila

zdržal sa: 0
uznesenie č. 47/2019

5. Riešenie problémového parkovania pred radovými garážami na Ul. študentskej 1439
v Snine
Ing. Marián Kníž – ide o garáže pri obytnom bloku 1439 na Študentskej ulici – pri starej
lekárni. Ľudia tam parkujú autá pred garážami a majitelia garáží majú problém vyjsť s autom
z garáže. Občania navrhujú namaľovanie žltých čiar.
Stanovisko oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP k žiadosti:
Po opakovaných sťažnostiach na MsÚ a Mestskej polícii v Snine oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP súhlasí s navrhovaným riešením vyznačenia vodorovného dopravného značenia zákazu státia
motorových vozidiel priamo pred vjazdmi ku garážam podľa priloženej žiadosti a situácie.
Na určenie používania dopravných značiek je podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb.
o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon) potrebné aj záväzné
stanovisko dopravného inšpektorátu.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča
vyznačenia
vodorovného dopravného značenia zákazu státia motorových vozidiel priamo pred vjazdmi ku
garážam podľa priloženej žiadosti a situácie.
Hlasovanie:
za: 5
Komisia OVP, B a D schválila

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 48/2019
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6. Prejednanie žiadosti o vyhradené parkovisko – Anna Ruščanská
Anna Ruščanská požiadala o povolenie vyhradeného parkoviska pre fyzickú osobu ZŤP/S
z dôvodu odkázanosti na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom. O vyhradené
parkovisko žiada na svojej trvalej adrese na Ul. 1. mája pred byt. domom č. s. xxxx na parkovisku
oproti 2. vchodu.
Stanovisko oddelenia výstavby, ÚP, ŽP a SP k žiadosti:
Žiadateľka doložila všetky predpísané doklady v zmysle podmienok VZN mesta Snina č.
149/2019 o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom na území mesta Snina, preto oddelenie výstavby, ÚP, ŽP
a SP súhlasí s povolením vyhradeného parkoviska pre osobu ZŤP/S a s umiestnením príslušného
dopravného značenia. Žiadateľka je vlastníčkou osobného motorového vozidla a okrem seba
zabezpečuje prepravu aj svojmu manželovi, ktorý je tiež vlastníkom preukaz ZŤP/S.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy odporúča zriadenie vyhradeného
parkovacieho miesta pre osobu ZŤP/S, konkrétne pre Annu Ruščanskú pred obytným blokom na
Ul. 1. mája, kde má menovaná trvalý pobyt.
Hlasovanie:
za: 5
Komisia OVP, B a D schválila

proti: 0

zdržal sa: 0
uznesenie č. 49/2019

7. Prejednanie žiadosti o odkúpenie pozemku – PhDr. Tomáš Szilágyi
JUDr. Adriána Karľová – materiál z rokovania komisie stiahla. Na najbližšie zasadnutie
komisie bude predložená nová žiadosť.
8. Rôzne
JUDr. Ján Pčola – informoval členov komisie o nájme v Galérii Andreja Smoláka a Domu
Matice slovenskej v priestoroch Domu kultúry. Materiál je predložený na zasadnutie MsZ, ktoré sa
bude konať 07. 11. 2019. Ing. Makariv na zasadnutí MsR informoval, že Dom Matice slovenskej je
ochotný platiť za prenajaté priestory prevádzkové náklady a nájom za priestory kancelárie, ktoré
využíva, ale výstavný priestor, ktorý občas využíva aj Dom kultúr, by bol v réžii Mestského
kultúrneho a osvetového strediska. Čo sa týka Galérie Andreja Smoláka, nesúhlasí, aby bol p.
Smolák oslobodený od platenia nájmu a prevádzkových nákladov. Galéria dostáva od mesta
každoročne aj dotácie.
Ing. Marián Kníž – informoval členov komisie:
- o priebehu výstavby plavárne. I. etapa by mala byť ukončená v marci 2020, ak by sa
pokračovalo hneď v II. etape, tak výstavba by mala byť ukončená v novembri 2020,
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-

o príprave VZN na zvýšenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Odpad sa naposledy
navyšoval v roku 2012. Mestu bude navýšený poplatok za uloženie odpadu, takže preto sa
uvažuje o navýšení poplatkov pre občanov. Ak sa poplatky zvýšia, môže sa stať to, že ľudia,
ktorí doteraz separovali, separovať prestanú. Poplatok by sa mal navýšiť od 01. 01. 2020.

Bc. Viliam Latta – pri obytnom bloku 1596/7 na Ul. Čsl. armády je potrebné vymeniť fab
vložku na kontajnerovom stanovisku.
Dušan Jankaj – každému predsedovi bytového spoločenstva navrhuje dať kalendáre zvozu
veľkokapacitného odpadu tak, aby bol kalendár vyvesený v každom vchode bytového domu na
nástenke, pretože mnoho ľudí nemá doma internet a nevedia, kedy sa veľkokapacitný odpad zbiera.
9. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ján Pčola.
Snina 11. 11. 2019

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
Zapísala: Monika Paľovčíková, garantka komisie
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UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 06. 11. 2019, číslo: 45/2019
K bodu:

Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento
prenájom

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnok č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach
prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za
tento prenájom bez pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 06. 11. 2019, číslo: 46/2019
K bodu:

Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnok č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina bez pripomienok.
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JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 06. 11. 2019, číslo: 47/2019
K bodu:

Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 – 2020

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky
2016 – 2020 bez pripomienok.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 06. 11. 2019, číslo: 48/2019
K bodu:

Riešenie problémového parkovania pred radovými garážami na Ul. študentskej
1439 v Snine

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
odporúča
vyznačenia vodorovného dopravného značenia zákazu státia motorových vozidiel priamo pred
vjazdmi ku garážam podľa priloženej žiadosti a situácie.
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JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 06. 11. 2019, číslo: 49/2019
K bodu:

Prejednanie žiadosti o vyhradené parkovisko – Anna Ruščanská

Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
odporúča
zriadenie vyhradeného parkovacieho miesta pre osobu ZŤP/S, konkrétne pre Annu Ruščanskú pred
obytným blokom na Ul. 1. mája, kde má menovaná trvalý pobyt.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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