Zápisnica
zo zasadnutia komisie ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy
konaného dňa 17. 01. 2019
Prítomní:

Mgr. Stanislav Jún
JUDr. Ján Pčola
Peter Vološin
Ing. Rudolf Citriak
Dušan Jankaj
Michal Latta
Bc. Viliam Latta

Ospravedlnený:

Ing. Štefan Čopík

Garantka:

Monika Paľovčíková

Hostia:

Ing. Marián Kníž, zástupca primátorky mesta
Jozef Štofira, občan mesta Snina

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu a podpredsedu komisie
3. Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Snine
4. Rôzne
5. Záver
1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvorila a viedla Monika Paľovčíková, garantka komisie.
2. Voľba predsedu a podpredsedu komisie
Monika Paľovčíková – v zmysle prijatého Doplnku č. 2 k Rokovaciemu poriadku komisií MsZ
sa predseda a podpredseda komisie volí zo všetkých členov komisií. Preto poprosila, aby si členovia
spomedzi seba zvolili predsedu a podpredsedu komisie.
Peter Vološin – za predsedu komisie navrhuje JUDr. Jána Pčolu.
Keďže nikto nemal iný protinávrh, hlasovalo sa o návrhu p. Vološina.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy volí za predsedu svojej komisie
JUDr. Jána Pčolu, poslanca MsZ v Snine.
Hlasovanie – voľba predsedu komisie:
za: 6
Komisia OVP, B a D schválila

proti: 0

zdržal sa: 1
uznesenie č. 1/2019
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JUDr. Ján Pčola – poďakoval za prejavenú dôveru. Za podpredsedu komisie odporúča schváliť
Petra Vološina.
Keďže nikto nemal iný protinávrh, hlasovalo sa o návrhu JUDr. Pčolu.
Návrh na uznesenie:
Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy volí za podpredsedu svojej komisie
Petra Vološina, poslanca MsZ v Snine.
Hlasovanie – voľba predsedu komisie:
za: 6

proti: 0

Komisia OVP, B a D schválila

zdržal sa: 1
uznesenie č. 2/2019

3. Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Snine
Monika Paľovčíková – všetkým členom komisie bol zaslaný platný Rokovací poriadok komisií
pri MsZ v Snine, aby sa s ním členovia mohli oboznámiť. Informovala, že sa pripravuje jeho
zmena, preto porosila členov komisie, aby na najbližšie zasadnutie komisie predložili svoje návrhy
a pripomienky k tomuto rokovaciemu poriadku.

4. Rôzne
Ing. Marián Kníž – informoval členov komisie, že dňa 25. 01. 2019 sa bude vo veľkej
zasadačke mestského úradu konať verejná diskusia s občanmi k týmto témam:
- Komunikačný plán mesta Snina,
- Krytá plaváreň.
Informoval, že mestský úrad začal informácie týkajúce sa činnosti úradu a mesta zverejňovať
nielen na webovej stránke mesta, ale aj na facebooku mesta. Samospráva sa tým viac otvára
obyvateľom mesta.
Ďalej informoval o tom, že sa na základe podnetov a požiadaviek občanov pripravuje materiál
ohľadom zmeny dopravného značenia na dvoch miestach a to na Ul. Hviezdoslavovej pri budove
sklenárstva p. Čopa, pretože tam nie je sú dopravnými značkami rozlíšené cesty a vodiči idúci z Ul.
Janka Kráľa nedávajú prednosť vodičom prichádzajúcim sprava, keďže si myslia, že sú na hlavnej
ceste. Obdobná situácia je aj na Ul. 1. mája a to smerom z Tably. Vodiči idúci z Tably by mali
dávať prednosť vodičom prichádzajúcim od Cirkevnej materskej školy 1. mája, keďže ich majú po
pravej ruke.
Zároveň požiadal členov komisie, aby si vypočuli požiadavku p. Štofiru, občana mesta, ktorý
ešte minulého roku podal žiadosť o zámenu pozemku a rozhodnutie bývalej komisie by chcel
zmeniť.
Jozef Štofira – je z Tably a zastupuje svoju manželku Máriu. V lete minulého roku podala jeho
manželka žiadosť o zámenu pozemkov – zeleného pásu popri ich dome za podiel na pozemku pod
miestnou komunikáciou. On sa o tento pozemok stará už 40 rokov, pravidelne ho kosí a zbiera psie
exkrementy. Tiež ho dával do poriadku po vodároch a plynároch, keď ho rozkopali. O tejto žiadosti
rokovali tri komisie. Všetky žiadosť zamietli. Vraj tam chcú postaviť plot, nevie však, odkiaľ takáto
informácia prišla, pretože v žiadosti sa nič o výstavbe plota nehovorí. S tým sa však jeho manželka
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nestotožnila, preto napísala stanovisko, ktoré prečítal a požiadal, aby bolo doložené ako príloha
k zápisnici.
Ing. Marián Kníž – komisia výstavby túto žiadosť neodporučila z dôvodu, že na predmetnom
pozemku sú inžinierske siete. Mesto má schválený Územný plán mesta Snina, ktorý je pre mesto
a občanov záväzný. Pripravuje sa jeho novelizácia. Ak je v územnom pláne tento pozemok
ponechaný na budúcu výstavbu chodníka či rozšírenie cesty, mesto nemôže takýto pozemok
odpredať ani zameniť. Preto ani komisie nemohli dať kladné stanovisko k zámene týchto
pozemkov.
Peter Vološin – najprv sa musí primátorka mesta, úrad a poslanci dohodnúť, či budú riešiť
zámeny či odpredaje pozemkov pod miestnymi komunikáciami, pretože takýchto pozemkov je po
celej Snine nespočetne. Obava, že sa tento pozemok oplotí vznikla asi z toho, že každý si svoj
pozemok chce skôr či neskôr oplotiť.
Mgr. Stanislav Jún – opýtal sa p. Štofiru, či bude spokojný, ak sa mesto bude o tento pozemok
starať tak, že ho bude kosiť.
Jozef Štofira – ak tam nebudú venčiť psov a bude pravidelne kosený tak, ako ho kosí on, bude
spokojný. On to robí raz za týždeň.
Peter Vološin – týždenne sa to kosiť určite nebude. Pokosené to bude maximálne tak 4-krát do
roka.
JUDr. Ján Pčola – na zasadnutie komisie je potrebné predložiť žiadosť a komisia sa ňou bude
zaoberať na výjazdovom zasadnutí komisie, aby všetci členovia komisie videli, ako to vyzerá na
tvare miesta.
Ing. Marián Kníž – ešte raz zopakoval, že mesto nemôže odpredávať pozemky, na ktorých sú
inžinierske siete. Preto je potrebné ešte raz preveriť, či sú na tomto pozemku uložené nejaké
inžinierske siete alebo nie a ako je pozemok zakreslený v Územnom pláne mesta Snina. V prvom
rade by sa však touto žiadosťou mala zaoberať komisia výstavby a správy majetku, nie táto komisia.
JUDr. Ján Pčola – komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy v tomto
prípade môže vydať iba stanovisko k dopravnej situácii, nie k vlastníctvu pozemku. Poprosil p.
Štofiru, aby nadiktoval telefónne číslo garantke komisie s tým, že v prípade výjazdového zasadnutia
komisie mu to bude vopred oznámené, aby sa aj on mohol s členmi komisie stretnúť na tvare
miesta.

5. Záver
Zasadnutie komisie ukončil predseda komisie, JUDr. Ján Pčola.
Snina 18. 01. 2019

JUDr. Ján Pčola
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Zapísala: Monika Paľovčíková, garantka komisie

predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 17. 01. 2019, číslo: 1/2019

K bodu:

Voľba predsedu komisie

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
volí
za predsedu svojej komisie JUDr. Jána Pčolu, poslanca MsZ v Snine.

JUDr. Ján Pčola
predseda komisie

UZNESENIE
Komisie OVP, B a D
zo dňa 17. 01. 2019, číslo: 2/2019

K bodu:

Voľba podpredsedu komisie

Komisia ochrany verejného poriadku bezpečnosti a dopravy
volí
za podpredsedu svojej komisie Petra Vološina, poslanca MsZ v Snine.
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JUDr. Ján Pčola
predseda komisie
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