Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, ŽP a ÚP pri MsZ v Snine konaného dňa 04.12.2019
na MsÚ v Snine
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
Marek Gerboc
Mgr. Peter Hasin
Ing. Štefan Janko
Ing. Jozef Harakaľ
Mgr. Matúš Rosoľanka
Ing. Zdenek Snítil
Ing. Jana Ihnátová, garant komisie
Ing. Marcela Miková, vedúca oddelenia výstavby, UP, ŽP a SP
Ing. Jozef Kudravý sa z rokovania ospravedlnil.
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. Rozpočet mesta Snina na roky 2020 – 2022.
3. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
4. VZN mesta Snina o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
5. Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 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.
6. Žiadosť obyvateľov z bytových domov Palárikova 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 o vyasfaltovanie
prístupovej komunikácie k bytovým domom.
7. Žiadosť obyvateľov z Ulice Jesenského o rozšírenie prístupovej komunikácie, realizáciu verejného
osvetlenia, vodovodu, kanalizácie, NN elektrického vedenia.
8. Rôzne.
9. Záver.
K bodu 2:
Rozpočet mesta Snina na roky 2020 – 2022.
Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia finančného oboznámila prítomných s návrhom rozpočtu.
Členovia komisie priebežne aktívne diskutovali k predloženému rozpočtu, pýtali sa na jednotlivé položky,
napr. k položke:
 „Rekonštrukcia verejného osvetlenia vrátane PD“, kde je návrh financií na rok 2020 vo výške
160.000,- €, sa členovia pýtali, či je v tejto čiastke kompletné riešenie doteraz neosvetlenej časti
Jesenského ulice - pod lesom. Odpoveď je, že projektová dokumentácia je už spracovaná
a v budúcom roku by sa mala uskutočniť realizácia celého neosvetleného úseku.
 „Vysielacie a vydavateľské služby“, kde je návrh financií na rok 2020 vo výške 30.000,- €, sa
členovia pýtali, aké služby sú v tejto čiastke plánované, lebo v tomto roku v tejto položke boli
zahrnuté aj financie na „Rádio Snina“ a podľa záverov posledného MsZ mala primátorka predmetnú
zmluvu ukončiť. Odpoveď je, že vedenie mesta zatiaľ zmluvu neukončilo a v tejto položke sú aj
opätovne plánované financie na „Rádio Snina“.
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Komisia konštatovala, že rozpočet je potrebné schváliť na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva, ale až
po úprave niektorých položiek.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča schválenie rozpočtu.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 2 Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 69/2019 nebolo schválené.
K bodu 3:
Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 117/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Snina.
Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia finančného oboznámila prítomných s návrhom doplnku VZN.
Členovia komisie následne aktívne diskutovali k predloženému návrhu doplnku VZN a polemizovali
o tom ako motivovať občanov mesta k aktívnejšiemu separovaniu komunálneho odpadu. Vyslovené
otázky členov komisie smerovali k dôvodom navýšenia poplatku za odpady.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča schválenie doplnku VZN.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 3
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 70/2019 nebolo schválené.
K bodu 4:
VZN mesta Snina o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
Ing. Jana Ihnátová oboznámila prítomných s predloženým návrhom VZN.
Členovia komisie následne aktívne diskutovali k predloženému návrhu VZN, o možnostiach vylepovania
plagátov aj na ďalších vymedzených miestach. K tejto problematike bola členmi komisie vyslovená
obava, či nie je veľmi obmedzujúce určiť na umiestňovanie volebných plagátov iba jedno verejné miesto.
A tiež bol vyslovený názor, aby takéto obmedzenie nespôsobilo nevôľu zainteresovaných a následne
umiestňovanie volebných plagátov tzv. „na čierno“ na nepovolených plochách.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča schválenie VZN.
Hlasovanie: Za: 1 Proti: 0 Zdržal sa: 5
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 71/2019 nebolo schválené.
K bodu 5:
Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 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.
Mgr. Jana Ščerbáková, referentka oddelenia finančného oboznámila prítomných s predloženým návrhom
doplnku VZN.
Členovia komisie následne aktívne diskutovali k predloženému návrhu doplnku VZN. Zaujímal ich
dôvod zmeny výšky dotácií.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia odporúča schválenie doplnku VZN.
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 72/2019 bolo schválené.
K bodu 6:
Žiadosť obyvateľov z bytových domov Palárikova 1610, 1611, 1612, 1613, 1614 o vyasfaltovanie
prístupovej komunikácie k bytovým domom.
Ing. Jana Ihnátová oboznámila prítomných s predloženou žiadosťou.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
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Komisia odporúča požiadavku žiadateľov na opravu prístupovej komunikácie zaradiť do návrhu plánu
investičných akcií mesta v nasledujúcich rokoch.
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 73/2019 bolo schválené.
K bodu 7:
Žiadosť obyvateľov z Ulice Jesenského o rozšírenie prístupovej komunikácie, realizáciu verejného
osvetlenia, vodovodu, kanalizácie, NN elektrického vedenia.
Ing. Jana Ihnátová oboznámila prítomných s predloženou žiadosťou.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia odporúča požiadavku žiadateľa o rozšírenie prístupovej komunikácie, realizáciu verejného
osvetlenia, vodovodu, kanalizácie, NN elektrického vedenia zaradiť do návrhu plánu investičných akcií
mesta v nasledujúcich rokoch.
Hlasovanie: Za: 6 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 74/2019 bolo schválené.
K bodu 8 Rôzne:
Ing. Zdenek Snítil vzniesol požiadavku na urýchlenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste, čo by
nám prinieslo úsporu finančných prostriedkov na zabezpečenie verejného osvetlenia v meste.
Ing. Štefan Janko a Mgr. Peter Hasin vzniesli požiadavku riešenia žiadostí zo septembra 2019 občanov
zo Štúrovej ulice z lokality Kostrubaň na odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta na následnú výstavbu
rodinných domov a tiež riešenia prístupovej komunikácie a doplnenia kontajnerov na odpad.
Mgr. Peter Hasin vzniesol požiadavku na opravu zrealizovaných podpichov na Sládkovičovej, Letnej
a Českej ulici.
K bodu 9:
Záver
Ing. Štefan Janko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.

V Snine dňa 04.12.2019
Zapísala: Ing. Jana Ihnátová, garant komisie

Ing. Štefan Janko
predseda komisie
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