Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, ÚP a ŽP pri MsZ v Snine konaného dňa 24. 03. 2014

Prítomní:

Ing. Marián Kníž
MUDr. Igor Latta
Ing. Jozef Kotos
Ing. Jozef Galanda
Ing. Lýdia Gičová

Komisia na svojom dnešnom zasadnutí prerokovala tieto materiály:
1.

Žiadosť Jána Petrunčíka, Nad Cirochou 2353/54, Snina o o odpredaj časti pozemku
parc. č. C KN 3958/184, k.ú. Snina, o odpredaj časti preluky.
Komisia nedoporučuje odpredaj časti preluky. Ide o opakovanú žiadosť, odpredaj časti
preluky v súčasnosti platné VZN č. 110/2011 neumožňuje.

2.

Žiadosť Mgr. Martina Štofika, Ul. Kukučínova 2041, Snina o odpredaj časti pozemku
parc. č. C KN 2140/1, alebo 398/1 za účelom výstavby garáže.
Komisia nedoporčuje odpredaj pozemku. Podľa názoru komisie cca 1/3 garáži na území
mesta sa neužíva a sú neudržiavané. Doporučuje žiadateľovi potrebu garáže riešiť kúpou
jestvujúcej garáže.
Podľa názoru komisie zastavovacie plány umiestnenie garáži spracoval zodpovedný
projektant na základe oprávnenia. Každý dolepok ďalšej garáže len zhoršuje už i tak nie
celkom dobrý celkový architektonický vzhľad lokalít garáži. Požadované navrhované
umiestnenie garáži je na úkor zeleného pásu, ktorý je možné v budúcnosti využiť na
trasovanie chodníka, prípadne rozšírenie cesty.

3.

Žiadosť Dušana Antolika, Ul. študentská 1458/1, Snina o odkúpenie časti parcely č. C
KN 5971/62, č. 5078/1 alebo č. 5066/5, k.ú. Snina za účelom výstavby tvorivej dielne.
Komisia nedoporučuje odpredaj ani jednej časti parcely. Vzhľadom na to, že
v predmetných lokalitách je veľa nevyužívaných garáži doporučuje žiadateľovi svoju
požiadavku riešiť kúpou jestvujúcej nevyužívanej garáže.

4.

Žiadosť o NFP na realizáciu stavby Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina
Komisia po oboznámení sa s materiálom doporučuje schválenie spolufinancovanie stavby
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina v rozsahu objektovej sklady: Obnova
malého kaštieľa, Obnova jazierka vrátane technológie a kamenného domčeka a Pešie
komunikácie a spevnené plochy – 1. časť.

5.

Investičný zámer Rekonštrukcia chodníkov na území mesta Snina – Chodník na Ul.
podhorskej a Ul. Čsl. armády
Komisia doporučuje do návrhu investičného zámeru zaradiť aj chodník na Ul. 1. Mája
(pred novinovým stánkom), ktorý tvorí hlavnú pešiu komunikáciu z centra mesta do
lokality IBV Tabla. Chodník je v zlom staveno-technickom stave, pôvodný z rozrušeným
betónový povrchom, bez konečnej povrchovej úpravy.
Doporučuje schválenie investičného zámeru vrátane chodníka na Ul. 1. Mája.
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6.

Žiadosť Dušana Dunaja, Ul. Pálenčiarska 1826/56, Snina o odpredaj časti pozemku
parc. č. C KN 4264/1, k.ú. Snina na ktorej má umiestnenú prevádzku zber železného
a neželezného šrotu.
Komisia doporučuje odpredaj požadovanej časti pozemku v rozsahu pod samotnou
prevádzkou žiadateľa.

V Snine dňa 24. 03. 2014
Zapísala: Ing. Lýdia Gičová

MUDr. Igor Latta
predseda komisie
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