Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 31. 05. 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. Prejednanie žiadosti – Zdenko a Nikola Lempeľoví, Snina
3. Prejednanie žiadosti – Erika Korpová a spol., Snina
4. Prejednanie žiadosti – Ján Chochrun, Snina
5. Rôzne
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie.
2. Prejednanie žiadosti – Zdenko a Nikola Lempeľoví, Snina
Manželia Lempeľoví, trvale bytom Snina, ako vlastníci bytu č. xx v BD so s. č. xxxx na Ul.
xxxxxxxxxx, požiadali o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 5078/252 o výmere 139 m2 a parc. č.
CKN 5078/248 o výmere 11 m2 , zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta. Dôvodom
kúpy je majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti, nakoľko parcelu č. CKN 5078/252
dlhodobo využívajú ako záhradku a parcela č. CKN 5078/248 je súčasťou oplotenia pri bytovom
dome.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča odpredať predmetné parcely žiadateľom
do ich bezpodielového vlastníctva v zmysle žiadosti, po súhlasnom stanovisku komisie výstavby,
ŽP a ÚP, a to z dôvodu osobitného zreteľa a za cenu v zmysle platného VZN.
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Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne súhlasí s odpredajom pozemkov
parc. č. CKN 5078/252 o výmere 139 m2 a parc. č. CKN 5078/248 o výmere 11 m2 , zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina, vo vlastníctve mesta, pre manželov Lempeľových za cenu v zmysle platného
VZN.

3. Prejednanie žiadosti – Erika Korpová a spol., Snina
Žiadatelia Milan Kolesár, MUDr. Ľudmila Varšaníková, Jana Maskaľová, Jozef Galanda
a Erika Korpová, všetci trvale bytom Snina, požiadali o odkúpenie pozemku parc. č. CKN
1121/261, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta. Dôvodom kúpy je majetkovo právne vysporiadanie nehnuteľnosti z dôvodu
realizácie prístupovej cesty k rodinným domom, ktoré vlastnia.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb odporúča odpredať predmetnú parcelu žiadateľom
do ich podielového vlastníctva v zmysle žiadosti, po súhlasnom stanovisku komisie výstavby, ŽP
a ÚP, a to z dôvodu osobitného zreteľa a za cenu v zmysle platného VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne súhlasí s odpredajom pozemku parc.
č. CKN 1121/261, zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, vo
vlastníctve mesta žiadateľom: Milan Kolesár, MUDr. Ľudmila Varšaníková, Jana Maskaľová, Jozef
Galanda a Erika Korpová za cenu v zmysle platného VZN.

4. Prejednanie žiadosti – Ján Chochrun, Snina
Žiadateľ Ján Chochrum, trvale bytom Snina, ako vlastník bytu č. xxv BD so s. č. xxxx na Ul.
xxxxxxxxx, požiadal o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 5066/279 o výmere 89 m2 , zap. na LV č.
3200, k. ú. Snina. vo vlastníctve mesta. Dôvodom kúpy je rekonštrukcia príjazdovej cesty k ich
podchodu, nakoľko ide o priľahlú parcelu k ich bytu v bytovom dome.
Stanovisko oddelenia právneho správy majetku a služieb:
Oddelenie právne, správy majetku a služieb neodporúča odpredať predmetnú parcelu
žiadateľovi, nakoľko je tento pozemok v Územnom pláne mesta Snina vedení ako sprievodná zeleň.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne nesúhlasí s odpredajom pozemku
parc. č. CKN 5066/279 o výmere 89 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina. vo vlastníctve mesta, na
rekonštrukciu príjazdovej cesty z dôvodu, že účel využitia predmetnej parcely by bol v rozpore
s Územným plánom mesta Snina, v ktorom je táto parcela vedení ako sprievodná zeleň.
5. Rôzne
V bode rôzne nemali členovia komisie žiadne pripomienky, či podnety.
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6. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Jaroslav Koco.

Snina 04. 06. 2018

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