Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 25. 06. 2018
Prítomní:

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

Neprítomní:

Prizvaný:

JUDr. Ladislav Alušík
JUDr. Dušan Hačko
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho, správy majetku a služieb

Program:
1. Otvorenie
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2017
3. Prejednanie žiadosti – P. G, Snina
4. Prejednanie žiadosti – J. K., Snina
5. Prejednanie žiadosti – M. P., Snina
6. Prejednanie žiadosti – D. T. a M. T., Snina
7. Rôzne
8. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie.
2. Záverečný účet mesta Snina za rok 2017
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa so Záverečným účtom mesta Snina za rok 2017 odporúča
Mestskému zastupiteľstvu v Snine tento materiál schváliť.
3. Prejednanie žiadosti – P. G, Snina
Žiadateľ P. G., bytom Snina, požiadal o súhlas s výstavbou prístrešku na parkovanie auta. Ide
o prístrešok na parkovanie pred jeho rodinným domom na Ul. Jána Bottu, na parcele č. CKN
2593/5, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina. Ide o slepú ulicu a tento prístrešok by nemal spôsobiť
žiadne dopravné obmedzenie.
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Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb neodporúča výstavbu prístrešku na danej ulici,
nakoľko ide o zásah do verejnej zelene a cestnej komunikácie.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne nesúhlasí s výstavbou prístrešku na
parkovanie auta na parcele č. CKN 2593/5, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, nakoľko ide o zásah do
verejnej zelene a cestnej komunikácie.

4. Prejednanie žiadosti – J. K., Snina
Žiadateľ J. K. bytom Snina, ako podielový vlastník nehnuteľností pozemkov parc. č. CKN
5078/233, CKN 5078/22 a CKN 5078/23, k. ú. Snina, na Ul. Dobrianskeho, požiadal o odkúpenie
pozemku parc. č. CKN 5078/214, záhrady o výmere 124 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta. Dôvodom kúpy je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti, nakoľko
parcelu č. CKN 5078/214 dlhodobo využíva s manželkou ako záhradku a táto parcela je priľahlá
k pozemku parc, č. CKN 5078/22, ktorý podielovo vlastní.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča odpredať predmetnú parcelu do
bezpodielové vlastníctva žiadateľa a jeho manželky v zmysle žiadosti, a to z dôvodu osobitného
zreteľa za cenu v zmysle platného VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne súhlasí s odpredajom pozemku parc.
č. CKN 5078/214, záhrady o výmere 124 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta,
z dôvodu osobitného zreteľa a za cenu v zmysle platného VZN mesta Snina pre žiadateľa J. K,
bytom Snina.

5. Prejednanie žiadosti – M. P., Snina
Žiadateľ M. P., bytom Snina, žiada o predaj časti pozemku parc. č. CKN 1121/168, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4 708 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, za
účelom výstavby parkoviska pre zákazníkov predajne, ktorú prevádzkuje pri svojom rodinnom
dome na Komenského ulici v Snine.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča na predmetnú časť parcely vyhlásiť OVS,
nakoľko je na MsÚ podaných viac žiadostí o kúpu predmetnej parcely.
Stanovisko komisie:
Nakoľko na kúpu predmetnej parcely je podaných viacero žiadostí, komisia preložila túto
žiadosť na výjazdové zasadnutie komisie.
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6. Prejednanie žiadosti – D. T. a M. T., Snina
Manželia T., bytom Snina, požiadali o odkúpenie parcely č. CKN 1393/5, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 712 m2 a parcely CKN 1393/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2,
ktoré boli vytvorené GP č. 46053328-198/2017 odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 1393,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, za účelom zriadenia
neziskovej organizácie pre sociálne služby občanom.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Nakoľko na parcelu č. CKN 1393/5 je podaná už ďalšia žiadosť o odkúpenie, predaj
predmetných parciel sa bude riešiť vyhlásením novej OVS.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne súhlasí s odpredajom:
- parcely č. CKN 1393/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 712 m2,
- parcely č. CKN 1393/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2,
ktoré boli vytvorené GP č. 46053328-198/2017 odčlenením z pôvodnej parcely č. CKN 1393,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 923 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, s tým, že na
predmetný odpredaj sa vyhlási obchodná verejná súťaž, nakoľko na kúpu predmetných parciel je
podaných viacero žiadostí.

7. Rôzne
V bode rôzne nemali členovia komisie žiadne pripomienky, či podnety.
8. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Jaroslav Koco.

Snina 25. 06. 2018

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