ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
konaného dňa 21.06.2019

Prítomní:

Mária Dunajová
MUDr. Peter Kuchtanin
Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Mgr. Anna Kosťunová
Alena Kordiaková
Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie
Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy majetku a služieb
Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia finančného
Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva

Neprítomní:

Mgr. Mária Todáková – ospravedlnená neúčasť
Mgr. Jana Karľová – ospravedlnená neúčasť

Rokovanie komisie otvorila podpredsedníčka komisie Mária Dunajová, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania komisie. Program komisie bol doplnený o ďalšie body
s čím členovia komisie súhlasili. Za doplnený program hlasovali všetci prítomní členovia
komisie:
1. Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 31.12.2018, Plnenie
rozpočtu mesta Snina za rok 2018, Záverečný účet mesta Snina za rok 2018 (Ing.
Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia)
2. Doplnok č. 4 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 (Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia
školstva)
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. xx/2019 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina (Mgr. Jaroslava Miková,
referentka oddelenia školstva)
4. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby
v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
5. Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi
6. Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov (Ing. Mária Cúrová,
referentka oddelenia správy majetku a služieb)
7. Informácia o uvoľnených mestských nájomných bytoch, informácia o náhradníkoch
zaradených do poradovníka o mestské nájomné byty na Ul. 1. mája a na Sídlisku 1
(Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy majetku a služieb)
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na byt na Ul. 1. mája pre Štefana Kováča (Ing. Mária
Cúrová, referentka oddelenia správy majetku a služieb)
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9. Predĺženie nájomných zmlúv na byty na Sídlisku 1 (Ing. Mária Cúrová, referentka
oddelenia správy majetku a služieb)
10. Investičný zámer - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu
11. Investičný zámer – Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta
12. Rôzne
13. Záver
K bodu 1:
Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 31.12.2018, Plnenie
rozpočtu mesta Snina za rok 2018, Záverečný účet mesta Snina za rok 2018
K uvedeným materiálom poskytla vysvetlenie Ing. Dana Mariničová, vedúca oddelenia
finančného.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča schváliť predložené materiály bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-57/06/2019 bolo schválené
K bodu 2:
Doplnok č. 4 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 uvedenému materiálu poskytla vysvetlenie Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia
školstva. Ako je uvedené aj v dôvodovej správe, týmto doplnkom je potrebné reagovať na
zmenu legislatívy, taktiež sú v ňom zohľadnené aj požiadavky riaditeľov základných
a materských škôl a vedúcich školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Hlavným dôvodom zvýšenia uvedeného príspevku je nárast cien potravín a energií na
prípravu stravy v poslednom období.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-58/06/2019 bolo schválené
K bodu 3:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. xx/2019 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
K uvedenému materiálu poskytla vysvetlenie Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia
školstva. Ako je uvedené aj v dôvodovej správe, spracovaním tohto VZN oddelenie reaguje
na zmenu legislatívy, kde bola obci daná povinnosť určiť pre základné školy školský obvod
základnej školy. Po spracovaní údajov o dochádzajúcich žiakoch do ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina sme zaradili žiakov z obcí do školských obvodov tak, ako
v skutočnosti navštevujú ZŠ v meste, z dôvodu, že v súlade s novelou zákona č. 597/2003 Z.
z., o financovaní v § 4aa ods. 3 zákonný zástupca žiaka verejnej alebo cirkevnej školy má
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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 1446/9, Snina a pre žiakov
z obce Belá nad Cirochou je určený školský obvod v ZŠ na Ul. Komenského 2666/16, Snina.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-59/06/2019 bolo schválené
K bodu 4:
Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej služby v zariadení
pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Tak ako je uvedené v dôvodovej správe tohto materiálu, doplnok bol spracovaný z dôvodu
nárastu cien potravín a energií na prípravu stravy. V predkladanom dodatku je navrhnutá
suma 2 € na prepravu osôb do zdravotníckych zariadení v rámci mesta na súkromné účely.
Táto služba bola doteraz Zariadením pre seniorov poskytovaná bezplatne.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča schváliť predložený materiál bez pripomienok.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-60/06/2019 bolo schválené
K bodu 5:
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi
V súlade s VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti bola na zasadnutí komisie bytovej, S a Z prejednaná nasledujúca žiadosť
občana mesta Snina o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi.
K uvedenému bodu poskytla komentár Mgr. Miroslava Špitaliková, odborná garantka
komisie.
Číslo spisu: 2019/3073 – žiadosť o NOP
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať NOP na úhradu nákladov súvisiacich s úmrtím blízkeho rodinného
príslušníka vo výške 120,- €.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-61/06/2019 bolo schválené
K bodu 6:
Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb. Z oblasti bytovej problematiky boli Oddelením správy majetku a služieb
MsÚ Snina na prerokovanie v komisii bytovej S a Z predložené nasledujúce žiadosti:
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Číslo materiálu: 34/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka
na mestský nájomný byt, alebo jeho umiestnenie do sociálneho zariadenia.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 2
Proti: 4
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-62/06/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 35/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľku do
poradovníka na mestský nájomný byt. Šetrením bolo zistené, že rodina má nedoplatok na
TKO.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-63/06/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 36/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka
na 2 alebo 3-izbový mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt na Ul. 1. mája.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-64/06/2019 bolo schválené
K bodu 7:
Informácia o uvoľnených mestských nájomných bytoch, informácia o náhradníkoch
zaradených do poradovníka o mestské nájomné byty na Ul. 1. mája a na Sídlisku 1.
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb.
Mesto má v súčasnosti voľné 2 dvojizbové byty na Ul. 1. mája. Jeden voľný byt je na ulici
Študentskej 1465, je to byt, ktorý je momentálne v rekonštrukcii, pretože po predchádzajúcich
nájomcoch bol v dezolátnom stave, nevhodný na bývanie.
Pani Cúrová členov komisie informovala o poradovníku na byty na Ulici 1. mája, informovala
o žiadateľoch, ktorí z poradovníka vypadli.
Pani Cúrová po prelustrovaní všetkých žiadateľov v poradovníku na mestské nájomné byty na
Sídlisku 1 zistila, že niektorí žiadatelia majú dlh na TKO.
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: týmto žiadateľom budú zaslané výzvy na
uhradenie dlhu do 31.07.2019. Ak dlh neuhradia budú z poradovníka vyradení.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia súhlasí s tým, aby žiadatelia, ktorí neuhradia svoje dlhy k 31.07.2019, boli
z poradovníka na mestské nájomné byty na Sídlisku 1, následne vyradení.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-65/06/2019 bolo schválené
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K bodu 8:
Predĺženie nájomnej zmluvy na byt na Ul. 1. mája pre Štefana Kováča
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb.
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu od
01.07.2019 do 30.06.2022.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia súhlasí s tým, aby bola predĺžená nájomná zmluvy pre Štefana Kováča od
01.07.2019 do 30.06.2022.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-66/06/2019 bolo schválené
K bodu 9:
Predĺženie nájomných zmlúv na byty na Sídlisku 1
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb.
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: odporúča opakovane, prostredníctvom
dodatkov, predĺžiť nájomné zmluvy s uvedenými dvanástimi nájomníkmi od 01.07.2019 do
31.12.2019. Všetci pravidelne platia nájomné v uvedených bytoch.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia súhlasí s tým, aby boli predĺžené nájomné zmluvy v mestských nájomných bytoch
na Sídlisku 1 so všetkými dvanástimi nájomníkmi.
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-67/06/2019 bolo schválené
K bodu 10:
Investičný zámer - Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul. Svätoplukovu
Materiál predkladá oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP. Lávka cez Cirochu z UL. SNP na UL.
Svätoplukovu je na základe zistených skutočností a priloženého statického posudku
v havarijnom stave a preto bola lávka dňa 14.06.2019 uzatvorená. Na základe vzniknutého
havarijného stavu je lávku potrebné rekonštruovať. Na jej rekonštrukciu je navrhnutá čiastka
50 000,00,- €. Výdavky sú plánované z rezervného fondu.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia súhlasí s Investičným zámerom – Rekonštrukcia lávky cez Cirochu z Ul. SNP na Ul.
Svätoplukovu .
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-68/06/2019 bolo schválené
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K bodu 11:
Investičný zámer – Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta
Materiál predkladá oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP. Jedná sa o budovy v RO Rybníky
(administratívna budova TIC a chaty). V týchto budovách mesto Snina navrhuje činnosť
sociálneho podniku zameranú na jednoduché remeselné aktivity spojené aj s aktívnou
prezentáciou remesiel. Tieto budovy je možné zrekonštruovať s využitím nenávratného
finančného príspevku z výzvy Ministerstva vnútra SR pripravovanej pre sociálne podniky.
Predpokladané spolufinancovanie mesta je vo výške 5% z rozpočtu.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia súhlasí s Investičným zámerom – Rekonštrukcia budov vo vlastníctve mesta.
Hlasovanie: Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-69/06/2019 bolo schválené
K bodu 12:
Rôzne
Členovia komisie aj prítomní hostia diskutovali o predkladaných materiáloch a návrhoch.
Členovia komisie sa pýtali, ako bude od septembra zabezpečené ranné zrátavanie detí, po
príchode do školy, aby vedúce kuchyne vedeli napočítať stravu na daný deň. Ako sa bude
riešiť, keď si dieťa stravu neodoberie, kto ju zaplatí. Mgr. Miková hovorila o možnosti
zvedenia čipov na dochádzku a na stravu. Dieťa sa po príchode do školy odpichne, tiež keď
odoberie stravu. Tak bude zaručená dôslednosť. Členom komisie sa tento návrh taktiež zdá
ako najvhodnejší.
Na predchádzajúcej komisii členovia riešili požiadavku od občanov na zriadenie autobusovej
zastávky na Ul. Študentskej pri zdravotnom stredisku. Pán Fedorko, člen komisie, konzultoval
možnosti zriadenia tejto zastávky s dopravným inšpektorátom v Humennom, ktorý potvrdil,
že zriadenie zastávky pre MHD na tomto mieste nie je možné. Pani Cúrová, ktorá ma na
starosti zastávky MHD v meste Snina, potvrdila, že zriadením novej zastávky pre MHD, by
musel byť upravený aj grafikon cestovného poriadku pre MHD.
Pani Kordiaková, členka komisie, upozornila na to, že na celej ceste smerom na RO Rybníky
nie je žiaden odpadkový kôš.
Pán Kočan, člen komisie, chce riešiť otázku terénnej sociálnej práce v meste Snina.
V septembri skončí národný projekt Terénna sociálna práca v obciach. Zaujíma ho, či sa
mesto zapojí do pokračovania tohto projektu a ak nie, kto bude ďalej vykonávať túto prácu.
Odporúča vedúcej oddelenia sociálnych vecí a rodiny, aby rokovala s vedením mesta a riešili
ďalšie pokračovanie TSP.
Záver
V závere podpredsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť.
V Snine, dňa 24.06.2019
Zapísala: Mgr. Miroslava Špitaliková

Mária Dunajová
podpredsedníčka KB, S a Z
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