Zápisnica
zo zasadnutia Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu
pri MsZ v Snine
zo dňa 16. januára 2019
___________________________________________________________________________
Prítomní:

Ing. Anton Andrejko
Ing. Ján Dubják, PhD.
František Hanc
Mgr. Stanislav Jún
Mgr. Jana Karľová
Marián Križánek
Marián Lojan
PaedDr. Jana Mihóková
PhDr. Mikuláš Petriščák
Tomáš Potocký

Ospravedlnená:

Mária Alušíková

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií MsZ v Snine.
Voľba predsedu komisie.
Voľba podpredsedu komisie.
Oboznámenie sa s pracovnou náplňou členov komisie.
Prerokovanie žiadostí o dotácie pre rok 2019 - Mgr. Zuzana Krupa.
Diskusia.
Záver.

K jednotlivým bodom programu:
1. Zasadnutie Komisie školstva, mládeže, kultúry a športu pri MsZ v Snine otvorila
a viedla Mgr. J. Miková, garantka komisie. Pozdravila všetkých prítomných členov
a ospravedlnila neprítomnú členku komisie. Zároveň navrhla presunúť bod programu Prerokovanie žiadostí o dotácie pre rok 2019 na ďalšie zasadnutie komisie z dôvodu
vysokého počtu žiadostí o dotácie pre rok 2019 a z dôvodu, že Mgr. Z. Krupa,
referentka pre dotácie z rozpočtu mesta, bola prítomná na výjazdovom rokovaní Vlády
SR v kaštieli v Snine.
Hlasovanie:
Za:
10
Proti:
0
Zdržal sa:
0
2. Mgr. J. Miková, garantka komisie, oboznámila prítomných členov s Rokovacím
poriadkom komisií MsZ v Snine, s organizačno-technickým zabezpečením činností

2
komisie, s priebehom zasadnutí, s kompetenciami členov komisie a s povinnosťami
garanta komisie, ktoré vyplývajú z Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine.
3. Voľba predsedu komisie. Prítomní po vzájomnej diskusii navrhli za predsedu komisie
Mgr. Janu Karľovú, poslankyňu MsZ v Snine.
Hlasovanie:
Za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
1
4. Voľba podpredsedu komisie. Prítomní po vzájomnej diskusii navrhli za podpredsedu
komisie Tomáša Potockého, poslanca MsZ v Snine. Na 2. mieste s počtom hlasov 3 sa
umiestnil Mgr. S. Jún a na 3. mieste s počtom hlasov 1 sa umiestnila PaedDr. J.
Mihóková.
Hlasovanie:
Za:
5
Proti:
0
Zdržal sa:
1
5. Mgr. J. Miková, garantka komisie, informovala prítomných členov o pracovnej náplni
a základných vymedzení poslania komisie, školstva, mládeže, kultúry a športu, ktorá
je súčasťou Rokovacieho poriadku komisií MsZ v Snine.
6. Prerokovanie žiadostí o dotácie pre rok 2019 - Mgr. Zuzana Krupa. Tento bod
programu bol preložený na ďalšie zasadnutie komisie.
7. Diskusia:
 Mgr. S. Jún, poslanec MsZ v Snine – navrhol, aby sa v meste organizovalo podujatie
alebo anketa - Športovec roka. Toto ocenenie by sa udeľovalo každoročne
najlepšiemu športovcovi a najlepšiemu športovému kolektívu v meste Snina za
uplynulý rok.
 M. Lojan – navrhol, aby sa poskytovali členom komisie k dotáciám ucelené
informácie o fin. rozpočte, o účele poskytnutia dotácie jednotlivých subjektov.
 Členovia komisie školstva, kultúry, mládeže a športu sa dohodli, že termín ďalšej
komisie bude 24.01.2019.
8. V závere zasadnutia sa Mgr. J. Miková, poďakovala všetkým prítomným členom za
účasť a za pripomienky na zasadnutí.
Zapísala: Mgr. Jaroslava Miková
garantka komisie
Mgr. Jaroslava Miková
garantka komisie

