Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, ŽP a ÚP pri MsZ v Snine konaného dňa 17.04.2019
na MsÚ v Snine
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:

Marek Gerboc
Mgr. Peter Hasin
Ing. Štefan Janko
Juraj Danko
Ing. Jozef Kudravý
Mgr. Matúš Rosoľanka
Ing. Zdenek Snítil
Ing. Lýdia Gičová, garant komisie

Ing. Jozef Harakaľ sa z rokovania ospravedlnili.
Dnešné rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. Štefan Janko, predseda komisie, ktorý privítal
a oboznámil prítomných členov komisie s programom.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Investičný zámer Bytový dom – Systém bývania s prvkami prestupného bývania
v meste Snina
3. Návrhu Zmlúv o budúcej zmluve na vecné bremeno pre investície VSD a.s. na pozemky
vo vlastníctve mesta
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 2:
Investičný zámer Bytový dom – Systém bývania s prvkami prestupného bývania v meste
Snina
Ing. Lýdia Gičová oboznámila prítomných s investičným zámerom Bytový dom – Systém
bývania s prvkami prestupného bývania v meste Snina, ktorý by mal byť umiestnený na Ul.
Štúrovej v Snine. Mesto sa bude uchádzať o NFP na realizáciu tejto investičnej akcie. Termín
na podanie žiadosti o NFP je 01.07.2019.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia odporúča schválenie predloženého investičného zámeru a podanie žiadosti o NFP.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 2
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 12/2019 bolo schválené.
K bodu 3:
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Návrhu Zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno pre investície na uliciach SNP
a Pálenčiarska v Snine a Zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno pre investície na
Uliciach Janka Kráľa, študentskej v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice.
Ing. Lýdia Gičová oboznámila prítomných s predloženým návrhom zmlúv o budúcej zmluve
na vecné bremeno v prospech Východoslovenskej distribučnej a.s. Košice.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia odporúča schválenie predložených návrhov zmlúv. Vzhľadom na to, že ide
o súkromnú spoločnosť zároveň odporúča rokovať VSD, a.s. o zriadení vecného bremena za
náhradu.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č.13/2019 bolo schválené.
K bodu 4:
Rôzne
4.1.Žiadosť Ing. Ján Mariniča a Ing. Renáty, Duk. Hrdinov 2200/15, Snina o prenájom časti
parc. č. C KN 37/258, k.ú. Snina za účelom zriadenia vstupného schodiska.
Ing. Lýdia Gičová oboznámila prítomných s predloženou žiadosťou a situáciou umiestnenia
schodiska.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča vyhovieť žiadosti žiadateľov z dôvodu zúžených pomerov námestia
v predmetnej časti. Navrhuje riešiť vstup zboku napr. od VÚB.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č.14/2019 bolo schválené.
4.2.Žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov, J. Kráľa 1007/5, Snina o výstavbu plochy na
parkovanie motorových vozidiel.
Ing. Lýdia Gičová oboznámila prítomných s predloženou žiadosťou.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia odporúča požiadavku žiadateľa na realizácie plôch na parkovanie zaradiť do návrhu
plánu investičných akcií mesta v nasledujúcich rokoch.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č.15/2019 bolo schválené.
4.1.Návrh Doplnku č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia sa k predmetnému návrhu nebude vyjadrovať z dôvodu, že predložený materiál
neobsahuje dôvodovú správu.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č.16/2019 bolo schválené.
K bodu 5:
Rôzne
5.1 Informácia o rekonštrukcii miestnych komunikácii, chodníkov a odstavných plôch
v roku 2019.
Informáciu podala Ing. Lýdia Gičová.
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V roku 2019 je v rozpočte mesta vyčlenených na rekonštrukciu chodníkov 145 tis. €,
z toho je 6 tis. € je zádržné z roku 2018. V rekonštrukcii bude VPS Snina, s.r.o.
pokračovať v súlade so schváleným investičným zámerom, ide predovšetkým o asfaltové
chodník v lokalite Tabla a na Sídl. 2.
Na rekonštrukciu miestnych komunikácii je v rozpočte mesta na rok 2019 vyčlenených
125 tis. €, z toho je 5 tis. € je zádržné z roku 2018. V rekonštrukcii bude VPS Snina, s.r.o.
pokračovať v súlade so schváleným investičným zámerom a to rekonštrukciou prístupovej
cesty k parkovisku v Centre mesta, rekonštrukciou časti Ul. Dobrianského, mosta na Ul. 1.
mája, slepej uličky na Ul. kpt. Nálepku.
Na rekonštrukciu odstavných plôch je v rozpočte mesta na rok 2019 vyčlenených 108 tis.
€, tieto budú použité na ukončenie zazmluvnenej výstavby rekonštrukcie parkovísk,
termín na dokončenie je 30.06.2019.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia berie na vedomie podanú informáciu o rekonštrukcii miestnych komunikácii,
chodníkov a odstavných plôch v roku 2019.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 17/2019 bolo schválené.
5.2 Ing. Zdenek Snítil vzniesol požiadavku na vysypanie makadamom a zhutnenie
chodníka popri Dúbravskom potoku od Ul. študentská v smere k VPS Snina, s.r.o.
Ide o frekventovaný chodník, ktorý je využívaný obyvateľmi mesta predovšetkým pri
ceste do záhradkárskej osady.
Zápisnica zo zasadnutia komisie a vznesená požiadavka bude postúpená na oddelenie
správy majetku a služieb tunajšieho úradu.
K bodu 6:
Záver
Ing. Štefan Janko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.
V Snine dňa 17.04.2019
Zapísala: Ing. Lýdia Gičová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie
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