ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej
konaného dňa 10.10.2019

Prítomní:

Ing. Peter Fedorko
Mgr. Jana Karľová
Ing. Vladislav Kočan
Alena Kordiaková
Mgr. Anna Kosťunová
MUDr. Peter Kuchtanin
Mgr. Mária Todáková
Mgr. Eva Krivjančinová, garantka komisie

Neprítomná:

Mária Dunajová - ospravedlnená z dôvodu PN

Prizvaná:

Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. – vedúca oddelenia strategického
rozvoja

Rokovanie komisie otvorila garantka komisie a oboznámila prítomných s programom
rokovania komisie. Na základe dodatočne doložených materiálov po zaslaní pozvánky bol
program upravený a doplnený bod 3. S doplnením programu i celkovým programom súhlasili
všetci prítomní členovia komisie:
1. Voľba predsedu / predsedníčky Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina (Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. – vedúca oddelenia
strategického rozvoja)
3. Priority mesta Snina rok 2020 (Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. – vedúca oddelenia
strategického rozvoja)
4. Rôzne
5. Záver
K bodu 1:
Voľba predsedu / predsedníčky Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej
V zmysle Článku 2 ods. 6 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2 si predsedu a podpredsedu komisie volia členovia jednotlivých
komisií zo všetkých členov príslušnej komisie. Prítomní členovia komisie po vzájomnej diskusii
navrhli za predsedu Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej MUDr. Petra Kuchtanina.
O uvedenom návrhu hlasovali verejným hlasovaním.
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka volí za predsedu komisie MUDr. Petra Kuchtanina,
poslanca MsZ v Snine.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. KB, S a Z-93/10/2019 bolo schválené.

K bodu 2:
Všeobecne záväzné nariadenie č. ....../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina
Uvedený materiál členom komisie odprezentovala Mgr. Erika Jankajová, MBA, PhD. –
vedúca oddelenia strategického rozvoja. Medzi základné zmeny oproti aktuálne platnému VZN
patria zriadenie komisie na hodnotenie žiadostí o dotáciu, vypracovaný jednotný formulár
žiadosti o dotáciu a tiež možnosť poskytnutia mimoriadnej dotácie.
Členovia komisie v rámci diskusie o nových podmienkach poskytovania dotácií
predložili nasledujúce pripomienky:
- v rámci postupu pri schvaľovaní dotácií (§ 8) navrhujú zapracovať do VZN možnosť
zvolať pracovné stretnutie poslancov MsZ a žiadateľov, ktorí si požiadali o vyššie
dotácie (vzhľadom na časový rozsah je potrebné stanoviť od akej sumy), na ktorom by
žiadatelia odprezentovali poslancom MsZ svoje zámery,
- pri mimoriadnych dotáciách (§ 7) navrhujú zapracovať do VZN podmienku – žiadateľ
o dotáciu, ktorý v predchádzajúcom roku mal schválenú mimoriadnu dotáciu si nemôže
požiadať v aktuálnom roku dotáciu na ten istý účel.
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť
„Všeobecne záväzné nariadenie č. ...../2019 o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina“ s pripomienkami.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-94/10/2019 bolo schválené.

K bodu 3:
Priority mesta Snina na rok 2020
V prípade schválenia nového VZN o systéme a podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu Mesta Snina by mesto nemalo formulované priority, ktoré by bolo možné každý rok
meniť v zmysle rozpočtu a vízie mesta. Z uvedeného dôvodu je tento materiál predkladaný ako
samostatný dokument. Informácie k predloženému materiálu poskytla Mgr. Erika Jankajová,
MBA, PhD. – vedúca oddelenia strategického rozvoja. V rámci diskusie k tomuto bodu
programu neboli členmi komisie vyslovené žiadne zásadné pripomienky.
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť
„Priority mesta Snina na rok 2020“ bez pripomienok.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Uznesenie č. KB, S a Z-95/10/2019 bolo schválené.
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K bodu 4:
Rôzne
V rámci bodu 1, kde sa riešila voľba predsedu / predsedníčky komisie, nastala medzi
členmi komisie diskusia k nezrovnalostiam v „Rokovacom poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine v znení doplnkov č. 1 a 2“. Ing. Kočan poukázal na skutočnosť, že kým
v Článku 2 bod 6 je uvedené: „Predsedu a podpredsedu komisie si volia členovia jednotlivých
komisií zo všetkých členov príslušnej komisie“, v nasledujúcom Článku 3 bod 1 sa zasa uvádza:
„Na čele komisie je predseda. Stáva sa ním poslanec, ktorého volí a odvoláva MsZ.“ Uvedené
body si vzájomne odporujú a je potrebné dať do súladu tieto ustanovenia rokovacieho poriadku,
keďže spôsobujú problémy pri voľbe predsedu komisie.
Mgr. Todáková navrhla možnosť zorganizovať burzu šatstva. V súčasnosti na oddelení
sociálnych vecí a rodiny je v sklade dostatok šatstva, kde si majú možnosť občania
v nepriaznivej situácii vybrať oblečenie. V prípade potreby vypomáha aj Arcidiecézna charita,
ktorá má rovnako sklad so šatstvom.
Mgr. Kosťunová sa informovala o zostávajúcej výške finančných prostriedkov určených
v tohtoročnom rozpočte na jednorazové dávky a nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej
núdzi a možnosti použitia tohto zostatku aj na iné sociálne účely.

K bodu 5:
Záver
V závere garantka komisie poďakovala prítomným za ich účasť.

V Snine, dňa 10. 10. 2019

Zapísala: Mgr. Eva Krivjančinová

MUDr. Peter Kuchtanin
predseda KB, S a Z
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