Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 17.06.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:
Ing. Štefan Janko
Mgr. Michal Lukša, MBA
Mgr. Michaela Džuganová
PaedDr. Ján Marinič
Mgr. Ján Bocan
Mgr. Jozef Talarovič
Tomáš Potocký
Ing. Marta Mrázová
Neprítomní (ospravedlnení):
Ing. Miroslav Buraľ, JUDr. Dušan Hačko, Ing. Michal Vohár
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Janko, ktorá oboznámil prítomných členov
komisie s nasledovným programom:
1. Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o určení školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
2. Doplnok č. 4 k VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina
3. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 127/2014
o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby
a v jedálni
4. R ô z n e

K bodu 1:
Návrh VZN mesta Snina č. xx/2019 o určení školských obvodov pre základné školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
-

Ing. Mrázová oboznámila prítomných členov komisie s návrhom, ktorý spracovala
Mgr. Miková za oddelenie školstva. V dôvodovej správe je uvedené:

„Po spracovaní údajov o dochádzajúcich žiakoch do základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina sme zaradili žiakov z obcí do školských obvodov tak, ako
v skutočnosti navštevujú základné školy v meste, z dôvodu, že v súlade s novelou zákona
č. 597/2003 Z. z., o financovaní v § 4a ods. 3 zákonný zástupca žiaka verejnej alebo
cirkevnej školy má právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce jeho
trvalého pobytu do verejnej školy v spoločnom školskom obvode. Zákonný zástupca
žiaka verejnej školy bude dostávať príspevok na dopravu z obce trvalého pobytu do školy
v súlade s pripravovaným VZN mesta Snina. Po zohľadnení objektívnych skutočností
a možností je teraz pre žiakov z obce Pichne určený školský obvod v ZŠ na Ul. Študentská

Komentár [P1]: Bolo by vhodné
poznamenať, či sa neprítomní členovia
ospravedlnili alebo nie (a ďalej uplatňovať
zásady, teda viackrát neprítomní by mali
byť odvolaní)

1446/9, Snina a pre žiakov z obce Belá nad Cirochou je určený školský obvod v ZŠ na Ul.
Komenského 2666/16, Snina.“
Mgr. Bocan mal pripomienku, ako budú zvýhodnené deti zo Sniny, keď budú navštevovať
školu, ktorá im bola určená v rámci školského obvodu. Táto pripomienka bude posunutá
oddeleniu školstva.
Následne komisia pristúpila k hlasovaniu o predloženom 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 určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina
Hlasovanie: Za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 01/06/2019 bolo schválené.
K bodu 2:
Doplnok č. 4 k VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina
Návrh spracovalo oddelenie školstva, z dôvodovej správy vyberáme:
„Od 1. septembra 2019 možno dotáciu poskytnúť na každé dieťaťu, ktoré navštevuje
základnú školu; materskú školu – posledný ročník, materskú školu - vo veku od 2. – 5. rokov
a rodina je v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima, celú
materskú školu, ak je viac ako 50% detí v hmotnej núdzi.
Zároveň sa tento doplnok predkladá na základe požiadaviek riaditeľov základných a
materských škôl a vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina,
ktoré navrhujú potrebu úpravy príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni
s cieľom zabezpečiť kvalitu stravovania v školských jedálňach pre deti v materských a
základných školách. Hlavným dôvodom zvýšenia uvedeného príspevku je nárast cien potravín
a energií na prípravu stravy v poslednom období.
Zároveň sa navrhuje úprava a zvýšenie stravného na rovnakú sumu pre zamestnanca
školy a školského zariadenia, ako aj pre cudzieho stravníka na hodnotu 3,04 €, čo je zvýšenie
o 0,31 € pre zamestnanca školy a školského zariadenia a zvýšenie o 0,49 € pre cudzieho
stravníka.“
Ing. Janko uviedol, že sa stretol so zástupcami školských jedální, ktorí vyslovili obavy, že
pokiaľ Domov pokojnej staroby, ktorého zriaďovateľom je taktiež mesto, bude mať nižší
poplatok stravného pre cudzieho stravníka ako školy, bude odliv týchto stravníkov a stratia
príjmy. V DPS je totiž navrhovaná cena 2,80 € a v školských jedálňach je návrh 3,04 €.
Z tohto dôvodu neodporúča prijať návrh doplnku k VZN v tomto znení.
Následne komisia pristúpila k hlasovaniu o predloženom návrhu:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 4
k VZN č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

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

spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Snina.
Hlasovanie: Za: 0

proti: 4

zdržal sa: 3

Uznesenie komisie nebolo schválené.
K bodu 3:
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní
sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Návrh doplnku spracovalo oddelenie sociálnych služieb. V dôvodovej správe uvádza,
že Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní
sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni bol spracovaný
z dôvodu nárastu cien potravín a energií na prípravu stravy, čo má za následok zvýšenie
nákladov na stravovanie klientov sociálneho zariadenia ako aj cudzích stravníkov. Zariadenie
pre seniorov zároveň poskytuje prepravu do zdravotníckych zariadení, na súkromné účely
a iné účely bezodplatne. Predkladaným dodatkom navrhujeme spoplatniť danú službu na
sumu 2,00 € za jazdu v rámci mesta.
Predseda komisie uviedol, že z tých istých dôvodov ako predchádzajúci návrh doplnku
k VZN nepodporí predložený návrh.
Následne komisia pristúpila k hlasovaniu o predloženom návrhu:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnku č. 3 k Všeobecne
záväznému nariadeniu mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.
Hlasovanie: Za: 0

proti: 4

zdržal sa: 3

Uznesenie komisie nebolo schválené.
K bodu 4:
a) Členovia komisie požiadali garantku, aby tlmočila požiadavku skoršieho predkladania
návrhov materiálov na rokovanie komisie, prípadne, aby bolo odôvodnené, z akých
dôvodov sa návrh predkladá, pretože často nemôže byť predkladateľ prítomný na
komisii.
Ing. Mrázová uviedla, že toto bola výnimočná situácia z dôvodu, že termín rokovania
komisie musel byť skôr, než boli pripravené materiály s dôvodovými správami,
pretože tento týždeň majú niektorí poslanci (členovia komisie) voľby riaditeľov škôl
v radách škôl, kde sú členmi. Na ďalšie zasadnutia budú pripravené aj dôvodové
správy.
b) Ing. Mrázová informovala prítomných členov o podaných a pripravovaných
projektoch mesta – 3 mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
s Poľskom, podaný projekt na Zariadenie s opatrovateľskou službou a denný stacionár.
c) Mgr. Bocan vyjadril nespokojnosť s vyznačenou cyklotrasou cez námestie. Členovia
komisie upozornili na skutočnosť, že cyklochodník pri kostole je ukončený rovno na
prechod pre chodcov. Odpovedal Mgr. Talarovič, ktorý bol iniciátorom tohto

značenia. Vysvetlil, že požiadavka bola iná, chodník so zeleným značením mal ísť
rovno okolo VÚB, obchody, CBA, Prima banku a lekáreň. Mesto, resp. VPS na
základe stanoviska dopravného projektanta, však chodník zrealizovalo tak, ako je to
teraz.
d) Ing. Mrázová ďalej informovala o predstavení novej značky „Poloniny“, ktorej
prezentácia a krst boli 14.6.2019 na konferencii o cestovnom ruchu v regióne.
Ing. Janko doplnil informáciu, že na Kolonickom sedle je nová atrakcia – otočná
vyhliadková plošina na sledovanie nočnej oblohy s názvom M. A. R. S. - Mobilná
Astronomická Rotačná Stanica.
Keďže ďalšie pripomienky neboli, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 17.06.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie

