Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom šestnástom zasadnutí prijalo tieto uznesenia:
199/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecne záväzného naradenia
Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnku č. 1 a uznesením MsZ v Snine č. 156/2011 zo dňa 15. 12.
2011 s ch v a ľ u j e investičné zámery:
1. Ľadová plocha v objekte T-18 – Snina,
2. Chodník po nábreží rieky Cirocha – Snina,
3. Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha – Snina,
4. Statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly – Snina.
Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie o bode č. 1:
za: Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Anton Vass – 8 poslancov
proti: Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 3 poslanci
zdržali sa: Mgr. Erik Cap, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 3 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
Hlasovanie o bode č. 2:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter
Vološin – 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Hlasovanie o bode č. 3:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
Hlasovanie o bode č. 4:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián
Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov Reháková,
MUDr. Miroslav Suchý, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14
poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Ing. Ján Čop – 1 poslanec
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Príloha uznesenia MsZ č. 199/2016 zo dňa 24. 05. 2016:

Investičný zámer
Ľadová plocha v T-18 – Snina
1. Stavba:
Ľadová plocha v T–18 - Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina, v objekte súp. č. 1406 na pozemku parc. č. C KN
7527/6, k. ú. Snina, ktorý je vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom zámeru je inštalácia ľadovej plochy v jestvujúcom objekte telocvične T-18 v areáli
futbalového štadióna v Snine vrátane statického zabezpečenia objektu a nevyhnutých stavebných
úprav objektu.
4. Rozsah zámeru:
- dodávka a montáž technológie ľadovej plochy o pôdorysných rozmeroch 15 x 30 m (rozvody
chladeného média, chladiaci stroj s príslušenstvom, ohradenie ľadovej plochy
mantinelmi, príslušenstvo k ľadovej ploche (rolba),
- statické zabezpečenie objektu T-18,
- vnútorné a vonkajšie stavebné úpravy,
- napojenie objektu na inžinierske siete.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Ľadová plocha v T-18 - Snina sa nepredpokladá negatívny vplyv na životné
prostredie, navrhovanými zámerom sa vytvoria lepšie podmienky predovšetkým pre športové aktivity
mládeže a obyvateľov mesta. 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:
- statické posúdenie objektu z roku 2006
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Investičný zámer
Chodník po nábreží rieky Cirocha - Snina
1. Stavba:
Chodník po nábreží rieky Cirocha - Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne a extraviláne mesta Snina, na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve
mesta Snina, SR - Slovenského vodohospodárského podniku, š. p., Banská Štiavnica a Slovenského
pozemkového fondu Bratislava
3. Predmet zámeru:
Predmetom zámeru je realizácia nového chodníka po ľavej strane nábrežia rieky Cirocha (po hrádzi)
od autobusového nástupišťa do Rekreačnej oblasti Sninské Rybníky a rekonštrukcia jestvujúcich
chodníkov v predmetnej trase.
4. Rozsah zámeru:
- realizácia nového chodníka od autobusového nástupišťa po tzv. Topoľovú aleju,
- zdvojenie chodníka v tzv. Topoľovej aleji (chodník pre peších a chodník pre cyklistov),
- rekonštrukcia chodníka od mosta do RO Sninské Rybníky po parkovisko pri hoteli Kamei,
- dodávka a montáž mobiliáru,
- oddychové plochy s dodávkou a montážou prístreškov so sedením, fitness zariadení a detských
zariadení.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Chodník po nábreží rieky Cirocha - Snina sa nepredpokladá negatívny vplyv na
životné prostredie, navrhovaným zámerom sa vytvorí plynulé prepojenie mesta s Rekreačnou
oblasťou Sninské Rybníky, ktorú bude slúžiť chodcom ale ja cyklistom. 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:
Projektová dokumentácia z roku 2008, ktorú je nutné aktualizovať.
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Investičný zámer
Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha - Snina
1. Stavba:
Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha - Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina, na pozemku parc. č. C KN 2588/7, k. ú. Snina,
ktorý je vo vlastníctve SR – Slovenského vodohospodárského podniku, š. p,. Banská Štiavnica.
3. Predmet zámeru :
Predmetom je rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha v smere od autobusového nástupišťa do starého
parku.
4.Rozsah zámeru:
Zámer uvažuje s realizáciou lávky minimálnej šírky 3,0 m, dĺžky cca 40 m s nosnou oceľovou
konštrukciou a dreveným zábradlím. Architektonické riešenie bude prispôsobené v nadväznosti na
susedný park, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pri spracovaní projektovej dokumentácie je
potrebné rešpektovať stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., OZ Košice
k investičnému zámeru. V rámci zámeru bude riešené aj napojenie na jestvujúce pešie komunikácie.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru Rekonštrukcia lávky cez rieku Cirocha - Snina sa nepredpokladá negatívny vplyv
na životné prostredie, navrhovaným zámerom sa vytvorí lepšie prepojenie mesta s časťou Daľkov.
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: 7. Predprojektová príprava: -
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Investičný zámer
Statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly - Snina
1. Stavba:
Statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly - Snina
2. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v intraviláne mesta Snina, v objekte súp. č. 1426 na pozemku parc. č. C KN
2457/7, k. ú. Snina, ktorý je vo vlastníctve mesta Snina.
3. Predmet zámeru :
Predmetom je statické zabezpečenie nízkej časti strechy športovej haly v Snine, predovšetkým časti,
ktoré sú vážne staticky narušené (havarijný stav).
4.Rozsah zámeru:
Statické zabezpečenie je môže zrealizovať v dvoch alternatívach:
1. Odstránenie pôvodnej a realizácia novej strechy v rovnakej skladbe, ako je navrhnutá podľa
PD nad nízkou časťou vrátane statického návrhu plechu,
2. Realizácia doplnkovej oceľovej konštrukcie na podporu jestvujúcich konštrukcií strechy
a návrh riešenia výmeny vážne poškodených častí strechy nad nízkou časťou.
5.Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru sa odstráni havarijný stav vo vážne poškodených miestach nízkej časti strechy
športovej haly. 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: 7. Predprojektová príprava: Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Rekonštrukcia športovej haly
Snina

200/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine r u š í uznesenie MsZ č. 193/2016 zo dňa 14. 04. 2016.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --201/2016
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC1112016-1 za účelom realizácie projektu „Zberný dvor Snina“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom mesta Snina a platným programom hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Snina na roky 2016 – 2022,
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b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
c) spolufinancovanie mesta vo výške 38 300,00 €.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, MUDr. Marián Regec, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 14 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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