Zápisnica

zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 15.10.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:

Ing. Štefan Janko
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Michal Vohár
Mgr. Michaela Džuganová
Mgr. Ján Bocan
PaedDr. Ján Marinič
Ing. Marta Mrázová

Neprítomní (ospravedlnení):
Mgr. Michal Lukša, MBA, Ing. Miroslav Buraľ, Tomáš Potocký Mgr. Jozef Talarovič
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Janko, ktorá oboznámil prítomných členov
komisie s nasledovným programom:
1. Návrh VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Snina
2. R ô z n e
K bodu 1:
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina
K prerokovaniu návrhu VZN bola prizvaná Mgr. Erika Jankajová, vedúca oddelenia
strategického rozvoja, ktorá informovala prítomných členov o zmenách oproti pôvodnému
návrhu nového VZN. Akceptovali sa niektoré pripomienky komisií i poslancov, týkajúce sa
členov komisie, ktorá nemá byť v konflikte záujmov, pripomienok NKÚ, zapracovania
štandardizovaného formulára tak, aby zvolený systém nikoho nepoškodil, ale tiež spôsob
vyúčtovania poskytnutých dotácií. Doplnená je však ešte zmena, týkajúca sa mimoriadnych
dotácií, ak sa vyskytne mimoriadna situácia po stanovenom termíne na podanie žiadosti
o dotáciu, pričom sa táto situácia nesmie opakovať v nasledujúcom roku.
K predloženému návrhu mal p. Bocan, člen komisie, niekoľko návrhov a pripomienok:
-

§ 3, ods. 5 – podávanie žiadosti písomne alebo on-line
Mgr. Jankajová odpovedala, že formulár on-line je pripravený, ale ešte nie je
sfinalizovaný a odskúšaný

-

§ 5, bod d – dotáciu nemožno poskytnúť na mzdy, finančné odmeny zamestnancom a
ďalšie náklady spojené s pracovno-právnymi vzťahmi podľa Zákonníka práce – ako má
uhrádzať napr. autorom publikácie, ak dostane dotáciu od mesta. JUDr. Hačko vysvetlil,
že v tom prípade je lepšie uzatvoriť Zmluvu o dielo vo forme honoráru, takže sa to nerieši
cez Zákonník práce

-

§ 6, ods. 1 – prednostne sa podporujú akcie na území mesta – diskriminačné, lebo
mnohé aktivity NO a MVO sa často vyskytujú aj mimo mesta. V tejto súvislosti JUDr.
Hačko navrhol slovo „prednostne“ za „najmä“
§ 6, ods. 3 – ako sa preukáže, že žiadateľ „musí byť schopný organizačne zabezpečiť
aktivitu alebo činnosť“
§ 6, ods. 8 – lehota na doplnenie žiadosti „5 pracovných dní“ je veľmi krátka –
navrhuje predĺžiť – táto pripomienka bola vznesená už minule. Zároveň treba doplniť
spôsob zdokladovania prevzatia výzvy na doplnenie žiadosti
§ 6, ods. 10 – uvádza sa, dokedy bude poskytnutá dotácia od podpísania zmluvy, ale
nie je stanovené, dokedy bude podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie – treba doplniť
aj túto lehotu
§ 7 – mimoriadne dotácie – je potrebné overiť žiadateľa, aby to nebola organizácia
založená účelovo, ktorá funguje jeden-dva mesiace len na účel získania mimoriadnej
dotácie – mala by existovať aspoň jeden rok
§ 8 – ako sa bude zisťovať, či nie sú členovia hodnotiacej komisie v konflikte záujmov
§ 9 – hodnotiace kritériá sú nedostatočné – sú to iba kritériá pre kritériá
§ 10 – navrhuje predĺžiť lehotu vyúčtovania dotácií do 30 dní na viac dní (môžu nastať
rôzne okolnosti)
§ 10, ods. 6 – je potrebné presne definovať spôsob propagácie mesta – uviesť tam
napr. povinnú vetu alebo symbol, znak mesta a pod. tak, ako sa to uvádza napr.
v eurofondových projektoch
čo sa týka formulára, je potrebné rozšíriť kolónky (pre tých, ktorí nemôžu vypisovať
online) a tiež k formuláru priložiť Zoznam priorít, aby to nebolo treba hľadať po VZN
alebo dokumentoch

Ďalšie pripomienky sa týkali aj návrhu Zmluvy o poskytnutí dotácie, najmä časti
preukázateľnosti členstva, lehoty na vrátenie dotácie a pod.
JUDr. Hačko mal dôležitú pripomienku týkajúcu sa „Prechodných ustanovení“, ktorá
v návrhu VZN chýba. V tejto situácii, keď žiadatelia musia podávať žiadosti do 15.10.
podľa pôvodného VZN a zároveň sa pripravuje nové VZN s inými lehotami, musia mať
žiadatelia priestor na prechodné obdobie.
Ing. Janko uviedol, že spracovateľ si vypočul množstvo podnetov, takže je priestor na
dolaďovanie návrhu VZN, hoci v konečnom dôsledku o prijatí VZN rozhodnú poslanci.
Tento návrh mal byť spracovaný a predložený skôr, nie až v čase, keď je termín na
prijímanie žiadostí o dotáciu.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh VZN mesta
Snina č. xx/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Snina
Hlasovanie: Za: 0

proti: 5

zdržal sa: 1

Uznesenie nebolo prijaté, komisia neodporučila MsZ návrh VZN schváliť.
K bodu 2: Rôzne
a) zo strany členov komisie boli opätovne vznesené pripomienky týkajúce sa
cyklochodníka cez námestie, pretože bol prísľub na zmenu a úpravu, avšak doteraz sa
tak nestalo aj napriek tomu, že na stránke mesta to bolo oznámené. Ide najmä

o bezpečnosť chodcov, najmä detí, pretože súčasné značenie mnohí nerešpektujú
a cyklisti idú aj mimo vyznačenej trasy. Z tohto dôvodu žiadajú kompetentné
oddelenie MsÚ o vyjadrenie.
b) Členovia komisie vzniesli pripomienku, prečo Komisia pre RR, CR a SsP nemala
žiadne informácie o pripravovaných zámeroch na uzatvorenie zmluvy pre Rádio Snina
a Public relations (PR) aj napriek tomu, že práve takáto činnosť je predmetom
komisie. Podobne je to aj s inštalovaním sochy na námestí pre výnimočných
obyvateľov mesta.
c) P. Bocan požiadal MsÚ, aby sa na nový web mesta doplnila aj stránka
www.retrospektiva.sk , ktorá v starej verzii webu bola.
d) P. Bocan chcel informáciu, prečo počas turistickej sezóny nefungovalo TIV v RO
Sninské rybníky aj napriek tomu, že pred sezónou bola veľká informácia zo strany
mesta, že tento rok bude TIC fungovať ináč a lepšie a nakoniec tam celé leto nebol
nikto. Keď si túto informáciu overoval na VPS, dostal odpoveď, že zmluva o nájme
bola uzavretá a nájomné zaplatené.
V tejto súvislosti ešte požaduje, aby sa do interaktívnej mapy mesta zaznačilo aj
informačné centrum v meste, ktoré ako jediné má symbol „I“ a je v systéme
informačných kancelárií Slovenka – vlastní ho p. Smetanová Henrieta.
Keďže ďalšie pripomienky neboli, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 15.10.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie

