Zápis
zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina zo dňa 9.6.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Ing. Galandová, ktorá oboznámila
prítomných členov komisie s nasledovným programom :
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh všeobecne záväzných nariadení predkladaných na rokovanie MsZ
Pripomienky k návrhu VZN o dotáciách mesta
Záverečný účet mesta Snina za rok 2015
Kontrola plnenia uznesení zo zápisov Komisie RR, CR a SsP
Rôzne

K bodu 1.
a) Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného
plánu mesta Snina.
Zasadnutia komisie sa zúčastnili aj zástupcovia developera, ktorý realizuje
rekonštrukciu bývalého hotela Vihorlat na multifunkčný objekt vrátane bytov.
Oboznámili členov komisie so svojim zámerom - výstavbou bytov, s ktorou súvisí aj
vytvorenie nových parkovacích miest, ktoré budú čiastočne zaberať plochu súčasnej
tržnice (resp. parkoviska pri tržnici). Parkovisko bude verejne prístupné a rozšíri sa
zároveň počet parkovacích miest v centre. Predsedníčka komisie uviedla, že ich
zámer bol prerokovaný na komisii už v decembri 2015, pričom komisia k nemu dala
kladné odporučenie. K ostatným zmenám v územnom pláne nebola diskusia,
nakoľko o materiáli už komisia rokovala.
Komisia RR, CR a SsP:
O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh VZN
ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta
Snina.
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 01/06/2016 bolo jednohlasne schválené.
b) Návrh Doplnku č. 6 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. Zo strany členov komisie bola pripomienka, ako to bude
v prípade, že sa uzatvorí Zmluva na dobu určitú, ktorá sa bude niekoľkokrát
obnovovať. Požiadali predsedníčku komisie, aby tento dotaz predniesla na zasadnutí
MsZ.
Komisia RR, CR a SsP:
O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh
Doplnku č. 6 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

Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 02/06/2016 bolo jednohlasne schválené.
c) Návrh Doplnku č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina. Členovia komisie diskutovali o zámere mesta
znížiť poplatok za zriadenie vecného bremena pre komerčné firmy, ktoré ale znížený
poplatok nezohľadnia v cene pre konečného zákazníka. Zhodli sa, že navrhovaným
znížením, ktoré je výrazné, by mesto nekonalo hospodárne. Predsedníčka komisie
prezentovala skúsenosti z iných miest, kde poplatky za zriadenie vecného bremena
pri realizácii optických sietí sú riešené priamo v zmluvách o vecnom bremene, na
základe znaleckého posúdenia bonity jednotlivých pozemkov. Takýto postup, oproti
riešeniu, ktoré navrhuje mesto Snina, predstavuje pravidelný ročný príjem z nájmu,
ako náhrada za uloženie optických káblov, ktoré natrvalo znehodnotia pozemky
mesta pre ďalšie stavebné aktivity v budúcnosti.
Komisia RR, CR a SsP:
O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh
Doplnku č. 4 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Hlasovanie:
Za: 0 proti: 2
zdržal sa: 2
Uznesenie nebolo prijaté a komisia neodporučila MsZ návrh Doplnku č. 4 k VZN
č. 110/2011 schváliť.
d) VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Snina. Z dôvodu legislatívnych zmien sa pôvodné VZN mení
a nahrádza sa novým VZN.
Komisia RR, CR a SsP:
O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh VZN o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Snina
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 03/06/2016 bolo jednohlasne schválené.
Komisia zároveň požiadala MsÚ, aby výber hlavných bodov tohto VZN bol
zverejnený aj na facebookovom profile mesta Snina.
e) Doplnok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva
v Snine a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Snine. Predsedníčka komisie
predniesla návrh, aby sa navrhovaná zmena nevyplatenia odmeny v prípade
neúčasti na zasadnutí mestskej rady týkala rovnako aj poslancov MsZ, ktorým
v prípade ich neúčasti na zasadnutí zastupiteľstva by nebola vyplatená odmena.

Komisia RR, CR a SsP:
O d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť Doplnok č. 3 k Zásadám
odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Snine a členov komisií pri
Mestskom zastupiteľstve v Snine s uvedenou pripomienkou doplnenia §3, ods. 6.
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 04/06/2016 bolo jednohlasne schválené.
K bodu 2
Návrh Doplnku č. 4 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
Za: 0

proti: 4

zdržal sa: 0

Uznesenie nebolo prijaté a komisia neodporučila MsZ návrh Doplnku č. 4 k VZN
č. 111/2012 schváliť.
Členovia komisie opätovne diskutovali o návrh predkladaného mestom, ku ktorému
uviedli niekoľko odporúčaní už počas predchádzajúceho rokovania (viď zápis zo dňa
11.5.2016). Tieto odporúčajú zapracovať do finálneho návrhu.
K bodu 3:
Záverečný účet mesta Snina za rok 2015
K predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky.
Komisia RR, CR a SsP:
B e r i e n a v e d o m i e Záverečný účet mesta Snina za rok 2015
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 04/06/2016 bolo jednohlasne schválené.
K bodu 4:
Kontrola plnenia uznesení zo zápisov Komisie RR, CR a SsP. Garantka komisie
prečítala uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí. Všetky uznesenia boli splnené.
K bodu 5:
Rôzne
- Ing. Galandová požiadala MsÚ, aby boli doplnené informácie k
partnerskej zmluvy s Rzeszowským poviatom, keďže projekt

návrhu
v rámci

cezhraničnej spolupráce PL – SK mal byť pripravovaný s poľským mestom
Boguchwala.

Ing. Daniela Galandová
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Marta Mrázová
9.6.2016

