Zápisnica
zo zasadnutia komisie výstavby, ŽP a ÚP pri MsZ v Snine konaného dňa 09.10.2019
na MsÚ v Snine
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny:
Mgr. Peter Hasin
Ing. Jozef Harakaľ
Ing. Štefan Janko
Ing. Jozef Kudravý
Mgr. Matúš Rosoľanka
Ing. Zdenek Snítil
Ing. Jana Ihnátová, garant komisie
Marek Gerboc a Juraj Danko sa z rokovania ospravedlnili.
Dnešné rokovanie komisie otvoril a viedol Ing. Štefan Janko, predseda komisie, ktorý privítal a
oboznámil prítomných členov komisie s programom.

1.
2.
3.
4.

Program:
Otvorenie zasadnutia
VZN č...../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
Priority
Záver
K bodu 2:
VZN č...../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Snina
Mgr. Erika Jankajová, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja oboznámila prítomných s návrhom
VZN.
Členovia komisie následne aktívne diskutovali k predloženému návrhu VZN. Vyslovené otázky členov
komisie súviseli najmä s vymedzením účelu poskytovania dotácií, s nejasnosťou výšky dotácií pre
jednotlivé kategórie žiadateľov, s nadmernou administratívnou záťažou (žiadosť a vyúčtovanie)
žiadateľov v tzv. zóne do 1000 €, s navrhovaným § 7 Mimoriadne dotácie, s nejasnými hodnotiacimi
kritériami, a iné.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča schválenie VZN.
Hlasovanie: Za: 2 Proti: 2 Zdržal sa: 2
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 59/2019 nebolo schválené.
K bodu 3:
Priority.
Mgr. Erika Jankajová, PhD., vedúca oddelenia strategického rozvoja oboznámila prítomných s návrhom
priorít.
Členom komisie nebolo jasné, prečo došlo iba k obsahovému prevzatiu priorít, ktoré boli takto ako sú
predložené, zadefinované bývalým vedením mesta. Súčasné vedenie sľubovalo novú koncepciu, ktorá nie
je v tomto dokumente vôbec riešená, keďže došlo ku kopírovaniu starého obsahu. Bol vyslovený názor,
že obsahovo tento dokument rieši vo všeobecnej rovine všetky oblasti, ktoré mesto ako samosprávny
orgán je povinné zastrešovať, pokiaľ chce zachovať udržateľný rozvoj. Priorita predsa znamená, že
niektorej oblasti určíme časovú prednosť, prvenstvo z hľadiska dôležitosti resp. aktuálnych potrieb
obyvateľov. Členovia komisie sa zhodli na tom, že tomuto dokumentu chýba konkrétnosť, na základe
1

ktorej by mohlo dôjsť po stanovenom čase k objektívnemu posúdeniu, či sa podarilo určenú prioritu
uskutočniť, zrealizovať.
Komisia výstavby, ŽP a ÚP:
Komisia neodporúča schválenie VZN.
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 4 Zdržal sa: 2
Uznesenie č. KV,ŽPaÚP č. 60/2019 nebolo schválené.
K bodu 4:
Záver
Ing. Štefan Janko poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí komisie.

V Snine dňa 09.10.2019
Zapísala: Ing. Jana Ihnátová, garant komisie

Ing. Štefan Janko
predseda komisie
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