Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine
konaného dňa 24.01.2019
Prítomní:

Mgr. Jana Karľová
Tomáš Potocký
Ing. Anton Andrejko
Ing. Ján Dubják, PhD.
František Hanc
Mgr. Stanislav Jún
Marián Križánek
Marián Lojan
PaedDr. Jana Mihóková
PhDr. Mikuláš Petriščák
Mgr. Jaroslava Miková, garantka komisie
Mgr. Zuzana Krupa, referentka pre dotácie z rozpočtu mesta

Ospravedlnená:

Mária Alušíková

Program:
1. Otvorenie.
2. Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Snina v roku 2019
v zmysle VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií.
3. Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: Zápasnícky klub Slávia Snina.
4. Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: KARATE KLUB SNINA.
5. Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: Mgr. Jozef Veliký.
6. Žiadosť o prenájom spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine - žiadateľ: Slovenský
zväz zdravotne postihnutých.
7. Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine – aktualizácia.
8. Diskusia.
9. Záver.
K bodu 1:
Otvorenie
Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine otvorila a viedla
Mgr. J. Karľová, predsedníčka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov, privítala
Mgr. Z. Krupa, referentku pre dotácie z rozpočtu mesta a ospravedlnila neprítomnú členku
komisie. Oboznámila prítomných s programom zasadnutia.
Hlasovanie: Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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K bodu 2:
Zoznam žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Snina v roku 2019 v zmysle
VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
Mgr. J. Karľová, predsedníčka komisie, požiadala Mgr. Z. Krupa, referentku pre dotácie
z rozpočtu mesta, aby poskytla členom komisie informácie a komentár k jednotlivým
žiadateľom, účelu použitia a výške dotácie.
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia odporúča žiadateľom prideliť dotácie s upraveným účelom použitia dotácie
z rozpočtu mesta Snina v roku 2019 podľa prílohy.
Hlasovanie: Za: 10 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 01/2019 bolo schválené.
PaedDr. J. Mihóková a PhDr. M. Petriščák sa ospravedlnili a odišli zo zasadnutia komisie po
prerokovaní zoznamu žiadateľov o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Snina v roku 2019.
K bodu 3:
Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: Zápasnícky klub Slávia Snina
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia odporúča Žiadosti Zápasníckeho klubu Slávia o prenájom Mestskej športovej haly
vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 02/2019 bolo schválené.
K bodu 4:
Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: KARATE KLUB SNINA
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia odporúča Žiadosti Karate klubu Snina – Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom
Mestskej športovej haly vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 03/2019 bolo schválené.
K bodu 5:
Žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly - žiadateľ: Mgr. Jozef Veliký
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia neodporúča Žiadosti Mgr. J. Velikého o sponzorský príspevok o odbornú pomoc
vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 04/2019 bolo schválené.
K bodu 6:
Žiadosť o prenájom spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine - žiadateľ: Slovenský
zväz zdravotne postihnutých
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia odporúča Žiadosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých o prenájom
spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
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Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 05/2019 bolo schválené.
K bodu 7:
Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine – aktualizácia
Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu:
Komisia odporúča úpravu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KŠ, M, K a Š č. 06/2019 bolo schválené.
K bodu 8:
Diskusia
T. Potocký, podpredseda komisie, detailne informoval prítomných o registri športovcov do
23 rokov (aktívni členovia, počet členov...), ktorý sa nachádza na webovom sídle
www.minedu.sk.
K bodu 9:
Záver
V závere zasadnutia sa Mgr. J. Karľová, predsedníčka komisie poďakovala všetkým
prítomným členom za účasť a pripomienky na zasadnutí.
V Snine dňa 24.01.2019
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková

Mgr. Jana Karľová
predsedníčka komisie

Rozdelenie dotácií v roku 2019
Príloha

Žiadateľ

Mestský Tenis club Snina,
300 511

Účel použitia dotácie

IČO: 31 Materiálne zabezpečenie (lopty, antuka, tréningové pomôcky pre deti,
registračné preukazy, údržba ihrísk), náklady súvisiace na súťažiach
mužov a dorastencov, organizácia turnaja "Sninská Váza", turnaj
kategórie "D", cestovné náklady, rozhodcovské a trénerské kurzy.

Prioritná
oblasť

Nepriama
dotácia na
r. 2019

Dotácia
v r. 2018

Členovia komisie
navrhujú dotáciu
prideliť, okrem účelu
na rozhodcovské a
trénerské kurzy (viď
v texte).

1.1

1 500
MVK Snina, IČO: 42 088 101

Zápasnícky klub VIHORLAT SNINA,
IČO: 37 872 150

Úhrada nákladov spojených so zabezpečením činnosti MVK Snina účasť na súťažiach organizovaných Slovenskou volejbalovou
federáciou, doprava, stravné – diéty a ubytovanie na majstrovské,
priateľské a turnajové zápasy, sústredenia, športová výstroj a pomôcky,
poplatky Slovenskej volejbalovej federácii ( SVF + ObV SVF ) v
súvislosti s účasťou družstiev v súťaži, náklady na rozhodcov, na
zdravotnú starostlivosť + na nájomné za športovú halu (účelová
nepriama dotácia )
Cestovné náklady, stravné, ubytovanie pri výjazdoch klubu na športové
podujatia - Majstrovstvá Slovenska vo všetkých vekových kategóriách,
medzinárodné turnaje na Slovensku i v zahraničí, výcvikové tábory na
Slovensku a v zahraničí, usporiadanie turnajov v Snine, poplatky
vyplývajúce zo SZZ, materiálne zabezpečenie klubu, zabezpečenie
účasti seniorov, dorastu a žiakov v slovenských ligách, podporu
reprezentantov na významných európskych a svetových súťažiach v
rôznych vekových kategóriách, regeneráciu a zdravotnú starostlivosť
pretekárov, na zvýšenie trenérskych a rozhodcovských tried na úrovni
SZZ, na zabezpečenie a sfunkčnenie tréningových priestorov, zakúpenie
športového náčinia, náradia, výživových doplnkov.

Blac Tiger Taekwondo - Klub Snina, IČO:
42 089 158

Zápasnícky klub Slávia, IČO: 17 149 088

Náklady spojené s účasťou na turnajoch svetového, európskeho a
slovenského pohára na Slovensku i v zahraničí, organizácia
šermiarskych turnajov v Snine, nákup šermiarskeho materiálu, účasť na
šermiarskych sústredeniach a prípravných turnajoch.
Úhrada nákladov spojených s prípravou na jednotlivé súťaže ligy,
zahraničných turnajov, zlepšenie tréningového procesu, účasti na
Majstrovstvách Slovenska a organizáciu medzinárodného turnaja Black
Tiger Cup 2019.
Náklady spojené s účasťou na majstrovských, nemajstrovských a
medzinárodných turnajoch, výcvikových táborov a sústredení,
zakúpenie športovej výstroje (3 000 eur). Súťaž družstiev seniorov 1.
liga, Krajská liga žiakov a prípravkárov, 3. ročník MT - Memoriál Jána
Židzika (2 500 eur).

3 000 3 000

1.1

4 160

16 160

20 000

12 000

Členovia komisie
navrhujú podporovať
iba sninských
reprezentantov, nie
zahraničných.
Dotáciu navrhuje
max. do výšky

1.1

13 000
Klub Šermu Snina, IČO: 31 945 414

Žiadosť o
Návrh
dotáciu 2019

5 000 € s opravou
25 000 účelu (viď v texte)

1.1
4 500

7 000

7 000

4 000

9 000

8 500

4 000

5 500

5 500

1.1

1.1

Mestský futbalový klub Snina, IČO: 17 146 Náklady na dopravu na MZ, PZ a turnaje, poplatky SFZ, VSFZ, stravné,
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pitný režim, materiálne vybavenie klubu (dresy, trenky, stulpne,
teplákové súpravy, lopty, kužele, bránky rôznych rozmerov, svetelná
tabuľa, tabuľa na striedanie), náklady spojené s organizáciou
mládežníckych halových turnajov (ocenenia, občerstvenie), lekárske
zabezpečenie a zdravotnícky materiál, ubytovanie a cestovné
dochádzajúcim členom MFK Snina, náklady na sústredenia.

1.1

53 600
Legion Club, IČO: 50 247 905

Karate klub Snina, IČO: 31 956 742
Stolnotenisový oddiel Snina, IČO: 37 878
794
Klub príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky vo výslužbe Snina,
IČO: 42 034 540

Náklady spojené s reprezentáciou mesta Snina na športových súťažiach
v kickboxe, cestovné náklady, nákup športového oblečenia pre
reprezentantov klubu, nákp tréningového vybavenia, úhrada štartovného
na súťažiach, členské poplatky a iné poplatky SZKB, prenájom
tréningového priestoru.
žiadosť po termíne
Nájomné, cestovné a stravné v rámci účasti na súťažiach (2. liga),
materiálne zabezpečenie klubu (dresy, loptičky, sieťky), nákup
stolnotenisových stolov.
Náklady spojené s organizáciou týchto aktivít: 7. ročník súťaže v streľbe
"O presnú mušku" (občerstvenie, ceny) a dvojdňový výlet po Slovensku,
ktorého cieľom je spoznávať pamiatky, krásy a históriu našej vlasti.

Športový klub Gladiátor Snina, IČO: 42 238 Tréningové vybavenie klubovej telocvične (pomôcky a tr. Výbava pre
609
výuku gymnastiky, atletiky a kickboxu detí a mládeže), nájomné,
náklady spojené s reprezentáciou mesta Snina na súťažiach doma i v
zahraničí (štartovné, povinné poplatky na súťažiach, členské poplatky
do Slovenského zväzu Kickboxu, cestovné).
Rímskokatolícka farnosť Sv. Kríža Snina, Organizácia a zabezpečenie farského festivalu "Farfest 2019".
IČO: 31 977 642
Rímskokatolícka farnosť Sv. Kríža Snina,
Režijné náklady - energie, údržba kostola a jeho okolia, nákup drobného
IČO: 31 977 642
majetku, nákup bohoslužobných a liturtických pomôcok, rekonštrukciu,
resp. opravu strechy na farskom kotole. Organizácia a zabezpečenie
farského festivalu "Farfest 2019".
Rímskokatolícka farnosť Božieho
Režijné náklady - energie, nákup bohoslužobných a liturgických pomôcok.
milosrdenstva Snina, IČO: 37 796852
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina,
Bohoslužobné náklady, energie, katechetické pomôcky, organizácia
IČO: 31 951 210
prednášok, pútí a duchovných obnov, prácu s rodinami, mládežou a
ostatnými farskými spoločenstvami a pod., drobné opravy a zakúpenie
materiálu (olejové farby, riedidlá, lístkové zlato, lepidlo, lak a pod.) na
dokončenie ikonostasu v cerkvi.
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina Nákup bohoslužobných potrieb a financovanie pastoračnej činnosti.
Brehy, IČO: 42 076 145
Pravoslávna cirkevná obec v Snine, IČO: 31 Materiálne a energetické zabezpečenie chrámov, kancelárie PCO.
987 761
Oblastný výbor Slovenského zväzu
Náklady na aktivity podľa plánu činnosti organizácie, a to: schôdzková
protifašistických bojovníkov Humenné, IČO: činnosť, pietne spomienkové slávnosti (nákup vencov/kvetov), sociálna
00 470 295
starostlivosť (nákup darčekov jubilantom, chorým imobilným členom),
cestovné náklady (rokovanie predsedníctva a pléna OblV v Humennom),
iné náklady (kancelárske potreby, kopírovanie, kvety k hrobom padlých
vojakov, návšteva pamätných miest v okrese a sociálnych zariadeniach
členov ZO a pod.)
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Slovenský červený kríž, územný spolok
Snina, IČO: 36 152 005

Zabezpečenie aktivít: Oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi
(občerstvenie, dary, kancelárske potreby, pozvánky, kvety, PHM). Mobilné
odbery krvi. Oceňovanie dobrovoľníkov SČK pri príležitosti Svetového
dňa ČK/ČP (cestovné, ubytovanie, strava pre 2 ocenených dobrovoľníkov
pri prevzatí ocenenia v Primaciálnom paláci a Prezidentskom paláci v
Bratislave). Územná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov a Družstiev
prvej pomoci v Snine (občerstvenie, cestovné náklady pre zúčastnené
družstvá, ocenenia, diplomy). Celoslovenská súťaž prvej pomoci
(účastnícky poplatok). Materiálne zabezpečenie dobrovoľníkov (vesty,
tričká). Úcta k starším (občerstvenie, pozvánky, kvety, PHM).

Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina, Realizácia aktivít: poskytovanie hipoterapie, športového a rekreačného
IČO: 37 796 232
jazdenia, organizácia denného tábora pre deti a mládež, účasť na
športových podujatiach, rozvíjanie mini ZOO.
Únia žien Slovenska, IČO: 00 417 491
Úhrada nákladov na kultúrno-spoločenské, športové, sociálno-charitatívne
aktivity.
Stredná priemyselná škola Snina, IČO: 00
žiadosť po termíne
161 721
Slovenský rybársky zväz - Miestna
Náklady spojené s organizáciou rybárskych pretekov pre deti a členov MO
organizácia, IČO: 31 959 687
SRZ (ceny, občerstvenie), organizáciou rybárskych pretekov pre
funkcionársky aktív rybárskych organizácií z východoslovenského regiónu
a družobných organizácií z Ukrajiny o pohár primátora mesta Snina (ceny,
občerstvenie), nákup reklamných letákov, predmetov a účasť na
rybárskych pretekoch v rámci SR a mimo nej, oprava prístupových ciest a
chodníkov pri rybníku Mlynisko (nákup materiálu), oprava a
rekonštrukcia lavičiek a posedov pri rybníku Mlynisko a V. Bystrá (nákup
materiálu), oprava poistného výpustu vody z rybníka Mlynisko (nákup
materiálu).
Seniorska fašiangová a májová veselica 2019, mestské a okresné športové
hry seniorov, rehabilitačné zájazdy na termálnom kúpalisku v Maďarsku,
Poznaj svoju vlasť, návšteva divadla alebo výstavy v rámci SR, Mesiac
úcty k starším "Seniori sami sebe", Mikulášske stretnutie s deťmi ZŠ a
seniormi DSS.
Cirkevné centrum voľného času, IČO: 37 944 Realizácia aktivít: I. Spojeného mládežníckeho zboru - zabezpečenie
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vybavenia pre súbory a ich vystúpenia (kostýmy, technika, doprava). II.
Organizácia "Našej hokejbalovej ligy" - materiálne zabezpečenie, nákup
hráčskeho vybavenia (hokejky, hráčske rukavice, brankárska výstroj).
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Jednota dôchodcov na Slovensku, IČO: 00
897 718

Súkromná základná umelecká škola, IČO: 37
941 542
akad. mal. Andrej Smolák - GALÉRIA
ANDREJ SMOLÁK, IČO: 32 382 685
akad. mal. Andrej Smolák - GALÉRIA
ANDREJ SMOLÁK, IČO: 32 382 685
Súkromná základná umelecká škola,
(Merlin)
IČO: 42 083 907
Súkromné centrum voľného času Mariána
Lojana, IČO: 42 073 545
TJ Spartak Vihorlat Snina, IČO: 17 076 901

Projekt "Majster Pavol a my" - úhrada cestovných nákladov (autobus).
Projekt "Štyri ročné obdobia" - materiálne zabezpečenie a ubytovanie
umelcov.
Realizácia projektu "Maľovaný rovník" - zakúpenie a výroba panelov
Nájomné a prevádzkové náklady, cestovné náklady a výdavky spojené s
účasťou na medzinárodných súťažiach a projektoch.
Prenájom priestorov a náklady na materiálno-technické vybavenie centra.
Zabezpečenie a vylepšenie podmienok pre rozvoj masového športu v
oblasti zjazdového, bežeckého lyžovania a lyžiarskej turistiky (údržba
lyžiarskych svahov, údržba technických zariadení, výmena lán, výmena
zabezpečovacieho zariadenia a jeho signalizáciu, a to za účelom bezpečnej
prevádzky strediska). Náklady na údržbu zariadení (výmena olejov, filtrov,
oprava technológie pre spínanie vysokotlakového čerpadla na výrobu
technického snehu a pod.).
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Klub športovej kynológie Snina, IČO: 51
877 171

ROCK FREE PRODUCTION, s. r. o., IČO:
36 651 907
Folklórny súbor Vihorlat, IČO: 37 942 701
Folklórny súbor ŠIŇAVA, IČO: 37 797 727
Tanečné centrum Merlin, IČO: 36 161 187

Zabezpečenie tréningového materiálu na výcvik psov, úhrada cestovných
nákladov a výdavky spojené s účasťou na súťažiach (1 600,- eur).
Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre reprezentačné a osvetové
podujatia pre deti mládež a dospelých mesta Snina (600,- eur).
Organizácia festivalu Rock Pod Kameňom 2019
Príprava a tvorba premiérového programu pri príležitosti 65. výročia
vzniku FS Vihorlat. Zahraničný festival.
Cestovné náklady (medzinárodný festival v zahraničí a folklórne festivaly
v rámci SR).
Príprava galaprogramu pri príležitosti 25. výročia súbotu MERLIN a
zakúpenie tréningového materiálu, kostýmového vybavenia, nákup
špeciálnej tanečnej obuvi na tanec a step, cestovné náklady a výdavky
spojené s účasťou na slovenských a medzinárodných projektoch, súťažiach
a festivaloch.
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