Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 22.01.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Štefan Janko
Ing. Michal Vohár
Ing. Miroslav Buraľ
Mgr. Michaela Džuganová
PaedDr. Ján Marinič
Mgr. Jozef Talarovič
Mgr. Ján Bocan
Ing. Marta Mrázová
Neprítomní (ospravedlnení):

Mgr. Michal Lukša
Tomáš Potocký

Rokovanie komisie otvorila garantka komisie Ing. Mrázová, ktorá oboznámila prítomných
členov komisie s nasledovným programom:
1. Voľba predsedu a podpredsedu Komisie RR, CR a SsP
2. Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine (príloha)
3. Posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 111/2012 v znení doplnkov
(príloha)
4. R ô z n e
K bodu 1:
Voľba predsedu a podpredsedu Komisie RR, CR a SsP
Garantka komisie oboznámila prítomných členov komisie, že v zmysle rokovacieho poriadku
komisií je možné zvoliť si predsedu a podpredsedu komisie zo všetkých členov. Navrhla, že
sú pripravené aj hlasovacie lístky v prípade, že sa komisia dohodne na tajnom hlasovaní.
JUDr. Hačko navrhol, aby sa uskutočnila verejná voľba predsedu a podpredsedu komisie,
o čom prítomní členovia hlasovali:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia súhlasí s verejným hlasovaním predsedu a podpredsedu Komisie RR, CR a SsP
Hlasovanie: Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. KomRR,CRaSsP-01/01/2019 bolo schválené.
Následne JUDr. Hačko navrhol za predsedu komisie Ing. Štefana Janka. Za podpredsedu
komisie bol navrhnutý JUDr. Hačko.
Hlasovanie:
Komisia RR, CR a SsP:
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Komentár od [P1]: Bolo by vhodné poznamenať, či sa
neprítomní členovia ospravedlnili alebo nie (a ďalej
uplatňovať zásady, teda viackrát neprítomní by mali byť
odvolaní)

a)Komisia schvaľuje za predsedu Komisie RR, CR a SsP Ing. Štefana Janka
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. KomRR,CRaSsP -02/01/2019 bolo schválené.

Komentár od [P2]: Aby bolo jasné o ktorú komisiu ide,
mala by byť uvedená pred číslom uznesenia aj skratka
komisie, Katka prosím navrhnúť

b)Komisia schvaľuje za podpredsedu Komisie RR, CR a SsP JUDr. Dušana Hačka
Hlasovanie: Za: 7
proti: 0
zdržal sa: 1
Uznesenie č. KomRR,CRaSsP -03/01/2019 bolo schválené.

Komentár od [P3]: Aby bolo jasné o ktorú komisiu ide,
mala by byť uvedená pred číslom uznesenia aj skratka
komisie, Katka prosím navrhnúť

Ďalšieho vedenia zasadnutia komisie sa ujal novozvolený predseda komisie Ing. Š. Janko
K bodu 2:
Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine (príl. č. 1)
K súčasnému Rokovaciemu poriadku komisií MsZ v Snine bolo zo strany členov komisie
vznesených niekoľko pripomienok:
a) Mgr. Bocan uviedol, že článok 2, ods. 6, kde sa uvádza, že „Predsedu a podpredsedu
komisie si volia členovia jednotlivých komisií zo všetkých členov príslušnej komisie“
je v rozpore z článkom 3, ods. 1, kde sa uvádza, že „Na čele komisie je predseda.
Stáva sa ním poslanec, ktorého volí a odvoláva MsZ“.
Ing. Mrázová uviedla, že na túto skutočnosť už bol predkladateľ materiálu upozornený
a na druhé rokovanie MsZ bude predložený návrh už bez ods.1 z článku 3.
b) JUDr. Hačko upozornil aj na niektoré nejasné formulácie v rokovacom poriadku:
- V článku 8, ods. 5. a 6. je uvedený termín „vznesená požiadavka“ – požaduje, aby
sa presne nadefinoval význam tohto spojenia - ako to má v praxi fungovať a ako sa
to bude vykonávať
- Článok 3 je potrebné upraviť aj o inštitút odvolania predsedu komisie.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia berie na vedomie
pripomienkami.

Rokovací poriadok komisií MsZ v Snine s uvedenými

Hlasovanie: Za: 8
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. KomRR,CRaSsP -04/01/2019 bolo schválené.

Komentár od [P4]: Aby bolo jasné o ktorú komisiu ide,
mala by byť uvedená pred číslom uznesenia aj skratka
komisie, Katka prosím navrhnúť

K bodu 3:
Posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle VZN č. 111/2012 v znení doplnkov
Na zasadnutie komisie bola prizvaná Mgr. Zuzana Krupa, odborná referentka pre dotácie
mesta, ktorá oboznámila prítomných so základnými informáciami VZN č. 111/2012
o podmienkach poskytovania dotácií a nenávratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Snina. Uviedla, že žiadosti o poskytnutie dotácií, ktoré predložené do komisie RR, CR a SsP,
sú iba vybraté žiadosti, ktoré spadajú do prioritnej oblasti 1.3. – Cestovný ruch a kultúrne
dedičstvo. Na otázku Ing.. Janka, či sú na MsÚ podané viaceré žiadosti, uviedla, že spolu je
podaných viac ako 40 žiadosti s celkovým finančným objemom vyšším, ako je schválený
rozpočet na túto kapitolu, ale ich posudzovanie je to v gescii iných komisií.
Na rokovanie komisie RR, CR a SsP boli predložené na posúdenie tieto žiadosti (podrobný
zoznam a účel použitia je súčasťou zápisnice ako príl. č. 2):
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a) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina, požadovaná čiastka v rámci priority 1.3. –
3 000,- Eur
b) Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia, požadovaná čiastka v rámci priority
1.3. – 400,- Eur
c) Európska zberateľská spoločnosť,
2 000,- Eur

požadovaná

čiastka

v rámci priority 1.3. –

Keďže účel použitia dotácie v prípade Európskej zberateľskej spoločnosti bol veľmi stručný
(publikačná činnosť), predseda komisie požiadal Mgr. Bocana, ktorý je zároveň zástupcom
tejto spoločnosti, aby podrobnejšie informoval o aktivitách a činnosti združenia. Mgr. Bocan
doplnil informácie o publikačnej činnosti za ostatné roky a zároveň informoval prítomných
o ďalších aktivitách združenia.
JUDr. Hačko mal pripomienku, že postup prerokovávania žiadosti, t.j. najprv v komisiách,
ktoré majú iba odporúčací charakter, a až potom s poslancami MsZ, nie je dobre zvolený.
Malo by to byť naopak, pretože poslanci môžu zmeniť výšku dotácie a prípadne aj účel, takže
to už vôbec nebude korešpondovať so žiadosťami predloženými v komisiách.
JUDr. Hačko tiež uviedol, že Rybársky zväz požaduje iba veľmi malú čiastku – 400,- Eur,
pričom majú uvedených najviac aktivít.
Mgr. Krupa doplnila, že túto čiastku požadujú iba v rámci priority 1.3. a ich celková žiadosť
o dotáciu je vyššia.
Ing. Vohár a následnej aj ostatní členovia komisie preto požiadali referentku pre dotácie, aby
tieto informácie doplnila ku všetkým žiadateľom, aby bol prehľad o celkovej požadovanej
sume.
V priebehu zasadnutia sa z dôvodu účasti na rokovaní finančnej komisie ospravedlnili JUDr.
Hačko a Ing. Vohár, takže počet prítomných členov komisie bol 6.
Mgr. Talarovič mal pripomienku, aby sa upravil aj Dotazník, ktorý je prílohou VZNa ktorý
nezohľadňuje špecifiká rôznych združení.
Mgr. Krupa uviedla, že to je ešte pôvodné VZN a pripravuje sa jeho doplnenie. K tomu sa
teda budú členovia komisií znovu vyjadrovať na svojich rokovaniach.
Taktiež boli otázky týkajúce sa termínu podávania žiadostí, celkovej čiastky na dotácie,
vyčlenenej v rozpočte a tiež, či uvádzajú žiadatelia podrobne rozpísané, koľko finančných
prostriedkov použijú na aký účel.
Mgr. Krupa doplnila informácie, že všetko je to upravené v zatiaľ platnom VZN
a v schválenom rozpočte mesta, ktorý je nižší ako je celková požadovaná suma dotácií.
Niektorí žiadatelia uvádzajú podrobné rozpočty podľa účelu, niektorí iba v jednej čiastke.
Členovia komisie sa dohodli na hlasovaní o žiadostiach „en bloc“:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia odporúča MsZ schváliť žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta takto:
a) Gréckokatolícka cirkev, farnosť Snina, požadovaná čiastka v rámci priority 1.3. –
3 000,- Eur
b) Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia, požadovaná čiastka v rámci priority
1.3. – 400,- Eur
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c) Európska zberateľská spoločnosť,
2 000,- Eur

požadovaná

čiastka

v rámci priority 1.3. –

Hlasovanie: Za: 6
proti: 0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. KomRR,CRaSsP -05/01/2019 bolo schválené.

Komentár od [P5]: Aby bolo jasné o ktorú komisiu ide,
mala by byť uvedená pred číslom uznesenia aj skratka
komisie, Katka prosím navrhnúť

K bodu 4:
Rôzne
Predseda komisie požiadal členov o pripomienky a návrhy. Keďže žiadne neboli, poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

V Snine dňa 22.01.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie
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