Zápis
zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina zo dňa 24.04.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Ing. Galandová, ktorá oboznámila prítomných
členov komisie s nasledovným doplneným programom:
1. Prerokovanie návrhov Všeobecne záväzných nariadení mesta Snina na najbližšie
zasadnutie MsZ
2. Vyhodnotenie plnenia PHSR mesta Snina za rok 2017
3. R ô z n e
Počet prítomných členov: 4 + garantka komisie
Ospravedlnení: 3
K navrhnutému programu prebehlo hlasovanie:
Komisia RR, CR a SsP:
s ú h l a s í s predloženým návrhom programu rokovania Komisie RR, CR a SsP
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Program rokovania bol schválený.
K bodu 1:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately – návrh bol predložený z oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh
Všeobecne záväzného nariadenie mesta Snina o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 01/04/2018 bolo schválené.
b) Všeobecne záväzné nariadenia č. /2018 o podmienkach uskutočňovania územnej
samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta
Uvedený návrh VZN bol opätovne predložený na rokovanie komisie z dôvodu, že jeho
predkladateľka Ing. Galandová zapracovala do návrhu množstvo pripomienok, ktoré boli
dané po prvotnom predložení zo strany občanov i Mestského úradu v Snine.

Z nových pripomienok komisia riešila návrh, aby sa stanovila povinná spodná hranica
občanov (1% z oprávnených voličov), ktorí sa zhromaždenia zúčastnia, aby bolo VZ platné.
Po diskusii tento návrh nebol prijatý z dôvodu, že by išlo o formálny prejav demokracie. Ing.
Šebák navrhol, aby bola kvóta na zvolanie verejného zhromaždenia k problematike
iniciovanej na základe petície občanov nie 10% ale 20% z oprávnených voličov mesta (teda
nie 1600 ale 3200 občanov podpísaných v petícii). Ing. Galandová k tomu uviedla, že
pôvodný návrh uvažoval len s 5% oprávnených voličov (teda 800 občanov), pričom oveľa
menšie mestá organizujú verejné zhromaždenia už vtedy, keď oň žiada minimálne 1%
oprávnených voličov.
K navrhnutému programu prebehlo hlasovanie:
Komisia RR, CR a SsP:
a) o d p o r ú č a, aby v návrhu VZN bola kvóta na zvolanie verejného zhromaždenia na
základe petície upravená na 20% z počtu oprávnených voličov
Hlasovanie:
Za: 1

proti: 2

zdržal sa: 1

Uznesenie k tomuto bodu nebolo schválené.
b) o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh
Všeobecne záväzného nariadenie mesta Snina o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
mesta.
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 02/04/2018 bolo schválené.

K bodu 2:
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Snina na roky
2016 – 2022 (PHSR mesta Snina).
Návrh predložila Ing. Mrázová, ktorá uviedla, že v zmysle § 12 zákona č. 539/2008 z.
z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov (zákon 309/2014 z.z.) je
obec povinná pravidelne monitorovať plnenie aktivít PHSR a každoročne zasielať
príslušnému vyššiemu územnému celku správu o jeho plnení do 31.5. bežného roka.
Ing. Galandová navrhla, že je potrebné doplniť všetky objektívne merateľné
ukazovatele a v textovej časti presnejšie doplniť a zjednotiť vyhodnotenie plnenia
jednotlivých aktivít PHSR. Taktiež je potrebné doplniť zmeny, ktoré sa od doby prijatia PHSR
uskutočnili a zaktualizovať PHSR novým dodatkom.
K navrhnutému programu prebehlo hlasovanie:
Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Vyhodnotenia
PHSR mesta Snina na roky 2016 - 2022

Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 03/04/2018 bolo schválené.

K bodu 3: R ô z n e
Ing. Mrázová informovala prítomných o stave predložených a aktuálne realizovaných
projektov v meste Snina. Zo strany členov komisie neboli predložené žiadne pripomienky.

Ing. Daniela Galandová
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Marta Mrázová
Snina, 24.04.2018

