Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 11.09.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:
Ing. Štefan Janko
JUDr. Dušan Hačko
Mgr. Michal Lukša, MBA
Mgr. Michaela Džuganová
Mgr. Ján Bocan
Mgr. Jozef Talarovič
Ing. Marta Mrázová
Neprítomní (ospravedlnení):
Ing. Miroslav Buraľ, Ing. Michal Vohár, PaedDr. Ján Marinič, Tomáš Potocký
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Janko, ktorá oboznámil prítomných členov
komisie s nasledovným programom:
1. Návrhy VZN a doplnkov k VZN mesta Snina predkladané na zasadnutie MsZ
2. R ô z n e
K bodu 1a):
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina
K prerokovaniu návrhu VZN bola prizvaná Mgr. Zuzana Krupa z oddelenia strategického
rozvoja, ktorá informovala prítomných členov o zmenách oproti pôvodnému VZN a tiež
o spôsobe zverejnenie a verejných konzultácií k návrhu. Okrem stretnutia s priamymi
poberateľmi dotácií boli občania mesta informovaní aj prostredníctvo Rádia Snina a tiež
formou verejnej diskusie, webovej stránky mesta a sociálnej siete. Pripomienky, ktoré boli na
nich vznesené, boli následne zapracované aj do predloženého návrhu. Následne p. Krupa
odpovedala na otázky členov komisie. K predloženému návrhu boli tieto pripomienky:
-

-

-

JUDr. Hačko uviedol, že sa mení forma VZN, ale keďže navrhnutá 4-členná
hodnotiaca komisia je len poradným orgánom a v konečnom dôsledku budú
rozhodovať zase poslanci, podstata VZN sa nezmení a oproti predchádzajúcemu VZN
ide iba o formálne úpravy. Zároveň navrhol, aby sa v § 5 účel pod bodom h) definoval
v samostatnom bode
Členovia komisie nesúhlasili ani s rozčlenením objemu dotácií na 90 % v 1. polroku
a 10% v 2. polroku
Pripomienky boli aj k § 6, písm. b) kde by malo byť presnejšie vymedzené, čo je to
technické zhodnotenie pozemku (veľmi široký a nepresný pojem), pričom by malo ísť
o verejno-prospešný záujem a tiež k písm. k), kde navrhli zmeniť formuláciu (aby bolo
jasné, že z dotácie netvorí zisk)
Mgr. Talarovič mal otázku, či je možné 20%-né spolufinancovanie dokladovať aj
vlastnou prácou – bolo mu odpovedané, že to nie je možné
V § 7, písm. f) je potrebné vypustiť slová „účelovým zariadeniam“ a ponechať iba
cirkvám a náboženským spoločnostiam

V § 8, bode 7. navrhuje komisia predĺžiť lehotu na doplnenie žiadosti z pôvodných 5
dní aspoň na 10 – 15 dní.
Komisia RR, CR a SsP:
-

Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh VZN mesta
Snina č. xx/2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Snina
Hlasovanie: Za: 0

proti: 4

zdržal sa: 2

Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 1b):
Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského
zariadenia so sídlom na území mesta Snina
K prerokovaniu návrhu doplnku k VZN bola prizvaná Mgr. Miková z oddelenia
školstva, ktorá informovala prítomných členov o predloženom návrhu. Od 1. septembra 2019
dochádza k zmenám v odmeňovaní pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
a ich platové tarify sa zvyšujú o 9,5 %. Školské zariadenia (základná umelecká škola,
materské školy, školské jedálne, centrum voľného času) sú originálne kompetencie, teda sú
financované z podielových daní obcí. Keďže doteraz určená výška finančných prostriedkov na
jedného žiaka alebo dieťa nepostačuje na mzdy a prevádzku, z uvedeného dôvodu
predkladáme tento doplnok na zvýšenie dotácie na jedného žiaka alebo dieťa v jednotlivých
školských zariadeniach.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 1
k VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina
Hlasovanie: Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 01/09/2019 bolo schválené.
K bodu 1c):
Návrh Doplnku č. 5 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
K prerokovaniu návrhu doplnku k VZN bola prizvaná Mgr. Miková z oddelenia školstva,
ktorá informovala prítomných členov o predloženom návrhu. V tomto doplnku sa navrhuje
zaokrúhliť výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ
zriadenej mestom pre zákonného zástupca žiaka, ktorý nepredložil riaditeľovi ZUŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Snina čestné vyhlásenie pre zber údajov alebo plnoletú
osobu nad 25 rokov. Taktiež sa navrhuje, aby sa v školskej jedálni mohli pripravovať diétne
jedlá pre deti a žiakov, u ktorých podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav
vyžaduje osobitné stravovanie. Od septembra školského roku 2019/2020 budeme diétne
stravovanie pre deti predškolského veku poskytovať v Materskej škole, Kukučínova 2544/7,
Snina.

Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 5
k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina
Hlasovanie: Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 02/09/2019 bolo schválené.
K bodu 1d):
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk
pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom
Zo strany komisie bola vznesená otázka na spracovateľa návrhu, z akého dôvodu je v § 3, ods.
8. uvedené, že „na povolené vyhradené parkovisko nie je dovolené osadiť žiadne parkovacie
zariadenie na zabránenie alebo obmedzenie vjazdu vozidiel“ – či sú k tomu nejaké iné
podmieňujúce dokumenty. Členovia komisie požiadali o dodatočné zaslanie odpovede.
Taktiež bola pripomienka k § 5, ods. 3. písm. a), aby sa presne stanovila lehota, kedy môže
žiadateľ svoju žiadosť doplniť a nie nepresným určením „v určenej lehote predpísaným
spôsobom“, ktoré je uvedené v návrhu.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh VZN mesta Snina
č. xx/2019 o podmienkach povoľovania vyhradených parkovísk pre fyzické osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom
Hlasovanie: Za: 2

proti: 0

zdržal sa: 4

Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 1e):
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta
Snina
Na rokovanie bola prizvaná vedúca oddelenia správy majetku a služieb JUDr. Adriána
Karľová, ktorá podrobne vysvetlila predložený návrh. JUDr. Hačko uviedol, že návrh je
predložený po formálnej i obsahovej stránke na veľmi dobrej úrovni.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh VZN mesta Snina
č. xx/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve mesta Snina
Hlasovanie: Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 03/09/2019 bolo schválené.
K bodu 1f):
Návrh Doplnku č. 9 k VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento
prenájom

O návrhu informovala členov komisie vedúca oddelenia správy majetku a služieb JUDr.
Adriána Karľová.
Mgr. Bocan mal pripomienku týkajúcu sa doplnenia § 6 o povinnosti nájomcu pri poskytovaní
priestorov od mesta uvádzať na všetkých materiáloch o podujatí text: „Organizované s podporou

Mesta Snina“, ktorý je pre organizátora značne obmedzujúci. Členovia komisie preto navrhli túto časť
do návrhu nezahrnúť.

Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 9 k
VZN mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného
majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom s pripomienkou,
aby sa v § 6, ods. 3 nezahrnul do návrhu.
Hlasovanie: Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 2

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 04/09/2019 bolo schválené.
K bodu 1g):
Návrh Doplnku č. 6 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
O návrhu informovala členov komisie vedúca oddelenia správy majetku a služieb JUDr.
Adriána Karľová.
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 6 k
VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
Snina
Hlasovanie: Za: 3

proti: 0

zdržal sa: 3

Uznesenie nebolo prijaté.
K bodu 1h):
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o verejných kultúrnych, telovýchovných, športových a
turistických podujatiach konaných na území mesta Snina
Z dôvodu, že súčasťou návrhu nebola Dôvodová správa a tiež pre krátkosť času na
oboznámenie sa s predloženým návrhom sa komisia rozhodla o tomto návrhu nehlasovať.
K bodu 2:
Rôzne
a) Pripomienka k cyklochodníku cez námestie – či sa už na uvedenom úseku robia
zmeny, ktoré boli prisľúbené (odpoveď úradu zaslať členom komisie)

Keďže ďalšie pripomienky neboli, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.

V Snine dňa 11.09.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie

