Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom tridsiatom druhom zasadnutí prijalo tieto
uznesenia:
582/2014
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e v súlade s predkupným právom kúpu
nehnuteľnosti: bytový dom súpisné číslo 1606 na Ul. Palárikovej, postavený na parcele C KN
5066/94 o výmere 420 m2, druh pozemku – zastavané plochy a pozemok parc. č. C KN 5066/94 94
o výmere 420 m2, druh pozemku – zastavané plochy, zapísané na LV č. 7795 vedenom Okresným
úradom v Snine – katastrálny odbor, po vyprataní nájomcov, všetko za cenu 1 006,74 € od
Združenia Rómov pod Vihorlatom, IČO: 37 786 776.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec,
Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 13 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta - 1 poslanec
zdržali sa: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
nehlasoval: --583/2014
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e kúpu nehnuteľnosti – štyroch bytov od
vlastníka REIN HOUSE, s. r. o., IČO: 36 611 204. Predmetom kúpy sú tieto byty:
- byt č. 2, vchod č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 1469 na Ul. študentskej v Snine vrátane
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a podielu k pozemku, podiel
13/1006, zapísané na liste vlastníctva č. 7491, vedenom Okresným úradom v Snine –
katastrálny odbor,
- byt č. 12, vchod č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 1469 na Ul. študentskej v Snine vrátane
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a podielu k pozemku, podiel
28/1006, zapísané na liste vlastníctva č. 7491, vedenom Okresným úradom v Snine –
katastrálny odbor,
- byt č. 32, vchod č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 1469 na Ul. študentskej v Snine
vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a podielu k pozemku
podiel 28/1006, zapísané na liste vlastníctva č. 7491, vedenom Okresným úradom
v Snine - katastrálny odbor,
- byt č. 34, vchod č. 1 v bytovom dome súpisné číslo 1469 na Ul. študentskej v Snine vrátane
podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach a podielu k pozemku, podiel
43/1006, zapísaný na liste vlastníctva č. 7491, vedenom Okresným úradom v Snine –
katastrálny odbor,
všetko za celkovú cenu 12 000,- €.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, MUDr. Mária Kostelníková,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef
Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 11 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta, Ing. Jaroslav Matis – 2 poslanci
zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Jaroslav Regec – 2 poslanci
nehlasoval: ---
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584/2014
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s c h v a ľ u j e investičný zámer „Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na
Ul. Palárikovej v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, Mgr. Vladislav Mika, Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil, Anton Vass – 12 poslancov
proti: MUDr. Igor Latta – 1 poslanec
zdržal sa: Ing. Jaroslav Matis – 1 poslanec
nehlasoval: MUDr. Andrej Kulan – 1 poslanec
585/2014
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo
dňa 15. 12. 2011 s c h v a ľ u j e investičný zámer „Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku
a časti Ul. pálenčiarska v Snine“. Investičný zámer tvorí prílohu uznesenia.
Hlasovanie:
za: Mgr. Marta Birková, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž, MUDr. Mária
Kostelníková, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Igor, Latta, Ing. Jaroslav Matis, Mgr. Vladislav Mika,
Emília Mydlová, Ing. Jaroslav Regec, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Jozef Savka, Ing. Zdenek Snítil,
Anton Vass – 15 poslancov
proti: –
zdržali sa: --nehlasoval: ---
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Príloha uznesenia MsZ č. 584/2014 zo dňa 26. 05. 2014:

Investičný zámer
„Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine“
1. Stavba:
Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Bytový dom súp. č. 1606 na pozemku parc. č. C KN 5066/94, k. ú. Snina, na Ul. Palárikovej
v Snine.
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru je zbúranie bytového domu súp. č. 1606, ktorý je v zlom stavebno-technickom
stave a následné terénne úpravy v mieste stavby.

4. Rozsah zámeru:
- Odstránenie stavby
- Terénne úpravy

5. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Odstránenie bytového domu súp. č. 1606 na Ul. Palárikovej“ sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, navrhovaným zámerom sa vytvoria lepšie
podmienky predovšetkým pre obyvateľov sídl. 1. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu
v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších
predpisov tzv. EIA.
6. Iné vplyvy:

Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
-
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Príloha uznesenia MsZ č. 585/2014 zo dňa 26. 05. 2014:

Investičný zámer
„Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska
v Snine“
1. Stavba:
Odkanalizovanie časti ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina na slepej uličke kpt. Nálepku a slepej uličke
Pálenčiarskej na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta a vo vlastníctve súkromných osôb.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru „Odkanalizovanie časti ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine“ je
odkanalizovanie okrajových častí mesta a to slepej uličky kpt. Nálepku (Kušnír, Pavliková,
Zápotoka) a slepej uličky Pálenčiarkskej (Farkaš, Miško, Habušta), kde nie je verejná kanalizácia
zrealizovaná.

4. Rozsah zámeru:
- Odkanalizovanie časti Ul. kpt. Nálepku
- Odkanalizovanie časti Ul. pálenčiarskej
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Odkanalizovanie časti ul. kpt. Nálepku a časti Ul. pálenčiarska v Snine“ sa
nepredpokladá negatívny vplyv na životné prostredie, naopak, odkanalizovaním sa zlepší životné
prostredie obyvateľov dotknutých ulíc.
6. Iné vplyvy:

Nie sú známe.
7. Predprojektová príprava:
- polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia
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