Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 31. 01. 2018
Prítomní:

JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie
JUDr. Dušan Hačko
Michal Paľovčík
Ing. Jaroslav Petrišin
Peter Vološin, podpredseda komisie

Neprítomní:

JUDr. Ladislav Alušík
Ing. Viliam Šebák

Program:
1. Otvorenie
2. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine
3. Doplnok č. 6 VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území
mesta Snina
4. Návrh VZN č. xxx/2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina
prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
5. Prejednanie žiadosti – Viktor Lacko, Snina
6. Prejednanie žiadosti – Miroslav Maciboba, Pichne
7. Prejednanie žiadosti – Peter Kovaľ, Snina
8. Prejednanie žiadosti – MUDr. Biserka Kupčová, Snina
9. Stanovisko OR PZ Humenné k žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu DZD IP3
(Jednosmerná premávka) na Ul. Komenského v Snine
10. Rôzne
11. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol JUDr. Jaroslav Koco, predseda komisie.
2. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s návrhom Doplnku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ
v Snine jednohlasne odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť tento doplnok s pripomienkou, že
z čl. 6 ods. 1 je potrebné vypustiť písm. d) z dôvodu, že je to vágne. To, či v zápisnici bude uvedená
diskusia alebo nie, navrhuje komisia ponechať na zvážení jednotlivých predsedov komisií.
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3. Doplnok č. 6 VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s návrhom Doplnku č. 6 VZN č. 115/2012 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina jednohlasne odporúča mestskému zastupiteľstvu tento
návrh schváliť bez pripomienok.
4. Návrh VZN č. xxx/2018 o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste
Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s návrhom VZN č. xxx/2018 o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta jednohlasne
neodporúča mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť.
5. Prejednanie žiadosti – Viktor Lacko, Snina
Viktor Lacko prevádzkuje elektroservis VikEL v bytovom dome č. s. 2659/9 na Ul.
Komenského v Snine. Z dôvodu nedostatku parkovacích miest v tejto lokalite požiadal o prenájom
jedného parkovacieho miesta označeného dopravnou značkou vyhradeného pre zákazníkov jeho
prevádzky, z dôvodu, že musia mnohokrát parkovať ďaleko od jeho prevádzky, čo im sťažuje
nakladanie a vykladanie tovaru.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie nesúhlasí s prenájmom a vyznačením požadovaného dopravného značenia práve
z dôvodu nedostatku parkovacích miest v tejto lokalite pre samotných obyvateľov bytového domu,
v ktorom má žiadateľ prevádzku elektorservisu.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne neodporúča prenájom jedného
parkovacieho miesta s označením dopravnou značkou pri prevádzke elektroservis VikEL
v bytovom dome č. s. 2659/9 na Ul. Komenského pre žiadateľa Viktora Lacka z dôvodu, že na
sídlisku Komenského je nedostatok parkovacích miest. V tejto lokalite je potrebné riešiť rozšírenie
parkovacích miest. V prípade, že v budúcnosti bude na tomto sídlisku dostatok parkovacích miest,
odporúča žiadateľovi podať si žiadosť znovu.
6. Prejednanie žiadosti – Miroslav Maciboba, Pichne
Žiadateľ Miroslav Maciboba, ako vlastník nehnuteľností zap. na LV č. 6043, teda pozemkov
parc. č. CKN 7527/17 a CKN 7527/7, na ktorej má postavenú budovu so s. č. 3184, požiadal
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o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 7527/18, ostatné plochy o výmere 466 m2, zap. na LV č. 3200,
k. ú. Snina, ktorý je priľahlý k jeho pozemkom a na ktorý mal uzatvorenú nájomnú zmluvu.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie odporúča odpredať žiadateľovi predmetné parcelu z dôvodu osobitného zreteľa za
cenu v zmysle platného VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne neodporúča odpredaj pozemku parc.
č. CKN 7527/18, ostatné plochy o výmere 466 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, žiadateľovi
Miroslavovi Macibobovi z dôvodu, že pozemok sa nachádza v športovom areáli a ten je potrebné
riešiť komplexne.
7. Prejednanie žiadosti – Peter Kovaľ, Snina
Žiadateľ Peter Kovaľ, ako väčšinový spoluvlastník nehnuteľnosti pozemkov parc. č. CKN
3601/1 a CKN 3602, zap. na LV č. 3111, k. ú. Snina, požiadal mesto o odkúpenie susediacich
parciel, ktoré sú vo vlastníctve mesta, konkrétne parcelu č. CKN 1225/208 o výmere 578 m2 a časť
z parcely č. CKN 1225/207 o výmere cca 40 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do svojho
vlastníctva.
Predmetné pozemky sa nachádzajú v lokalite Brehy na Ul. nad Cirochou, ktoré užívali jeho
predkovia od roku 1960 ako vlastné a pre mesto a verejnosť sú z miestnej komunikácie neprístupné
a nevyužiteľné. O predmetné pozemky sa dlhodobo starajú, kosia a užívajú ako záhradu.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie odporúča odpredať žiadateľovi predmetné parcely, resp. ich časť so súhlasom
dotknutej vlastníčky – jeho matky, z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle platného VZN.
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne odporúča oddeleniu právnemu,
správy majetku a služieb najprv osloviť všetkých priľahlých susedov, či aj niektorí iní nemajú
záujem o kúpu predmetného pozemku. Komisia jednohlasne odporúča predložiť túto žiadosť na
výjazdové zasadnutie komisie.
8. Prejednanie žiadosti – MUDr. Biserka Kupčová, Snina
MUDr. Biserka Kupčová, ZDRAVTIP, s. r. o., Komenského 2778/28, Snina, žiada o predaj
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 pacientov, ktorí
navštevujú rehabilitačné zariadenie ZDRAVTIP, s. r. o., na Komenského ulici.
Stanovisko oddelenia právneho, správy majetku a služieb:
Oddelenie odporúča odpredať časť predmetnej parcely žiadateľke, po súhlasnom stanovisku
komisie výstavby, ŽP a ÚP priamym predajom, za cenu všeobecnej hodnoty v zmysle platného
VZN.
Stanovisko komisie:
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Komisia po oboznámení sa s danou žiadosťou jednohlasne odporúča oddeleniu právnemu,
správy majetku a služieb zistiť o presne akú výmeru má MUDr. Kupčová záujem. Členovia komisie
zároveň jednohlasne odporúčajú, aby sa predmetná žiadosť presunula na výjazdové zasadnutie
komisie.
9. Stanovisko OR PZ Humenné k žiadosti o vydanie súhlasu k umiestneniu DZD IP3
(Jednosmerná premávka) na Ul. Komenského v Snine
Stanovisko komisie:
Komisia po oboznámení sa so stanoviskom OR PZ Humenné ho vzala na vedomie.

10. Rôzne
-

-

požiadať Slovenskú správu ciest, aby na Ul. SNP v smere z Humenného zriadila odbočovací
pruh pri odbočovaní vľavo na Tablu, poprípade v týchto miestach osadila dopravnú značku
„Zákaz státia“, aby bolo možné auto odbočujúce vľavo obehnúť z pravej strany,
Ul. podhorská – zvážiť umiestnenie spomaľovačov – presné miesta sa určia na výjazdovom
zasadnutí komisie,
Ul. Sládkovičova – pred križovatkou s Ul. kpt. Nálepku je umiestnená dopravná značka
„Obmedzená rýchlosť 30“, ktorú práve táto križovatka ruší. Komisia odporúča namiesto
tejto dopravnej značky osadiť spomaľovač, poprípade oproti výjazdu z parkoviska pri
nemocnici osadiť zrkadlo. Riešiť na výjazdovom zasadnutí komisie.

11. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Jaroslav Koco. Najbližšie zasadnutie
komisie bude výjazdové.

Snina 01. 02. 2018

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