Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 19.02.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:
Ing. Štefan Janko
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Michal Vohár
Mgr. Michal Lukša
Mgr. Michaela Džuganová
PaedDr. Ján Marinič
Mgr. Ján Bocan
Ing. Marta Mrázová
Neprítomní (ospravedlnení):
Tomáš Potocký, Ing. Miroslav Buraľ, Mgr.Jozef Talarovič
Rokovanie komisie otvoril predseda komisie Ing. Janko, ktorá oboznámil prítomných členov
komisie s nasledovným programom:
1. Návrh Doplnku č. 3 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
2. Informácia o dobrovoľníckej aktivite „Milujem svoje mesto 2019“
3. R ô z n e
K bodu 1:
Návrh Doplnku č. 3 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
K uvedenému bodu bola prizvaná Mgr. Jaroslava Miková – referentka Útvaru školstva
a regionálneho rozvoja a spracovateľka návrhu, ktorá stručne oboznámila členov komisie
s dôvodom predloženia doplnku k VZN. Od 1.1.2019 je účinná novela zákona č. 544/2010
Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorá sa týka
poskytovania dotácií na stravu žiakov ZŠ a detí MŠ. Dotácia sa poskytuje presne určeným
spôsobom vo výške 1,20 Eur. Zároveň sú uvedené podmienky úhrady v ŠJ pre osobitné
stravovanie detí (diétne stravovanie) a postup pri odhlásení z obedov, resp. pri neodobratí
obeda zo strany dieťaťa resp. zákonného zástupcu. V tabuľkovom prehľade je uvedený
finančný limit na stravu a tiež príspevok na režijné náklady ŠJ.
JUDr. Hačko mal otázku, či umožňuje zákon, aby ŠJ použila časť dotácie na nákup vybavenia
a zariadenia do kuchyne.
Mgr. Miková uviedla, že je to v súlade so zákonom a mesto si nenecháva ani cent z tejto
dotácie – všetko ide iba pre ŠJ. Taktiež upresnila, že v Snine je predbežne na diétne

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

stravovanie nahlásených cca 8 – 10 žiakov a doplnila, že ak rodič neodhlási dieťa z obeda
určeným spôsobom, tak musí uhradiť v plnej výške dotáciu 1,20 Eur.
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. 3
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
Hlasovanie: Za: 7

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP -01/02/2019 bolo schválené.

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

K bodu 2:
Informácia o dobrovoľníckej aktivite „Milujem svoje mesto 2019“
Predseda komisie oboznámil členov s pripravovanou dobrovoľníckou aktivitou mesta Snina
s názvom „Milujem svoje mesto“. Takúto aktivitu už realizovalo okrem iných aj mesto Prešov
v spolupráci s VUC Prešov, ktorý nám ponúkol spoluprácu v rôznych oblastiach – propagácia,
know-how, poradenstvo. Ide o dobrovoľnícke práce spočívajúce v čistení a skrášľovaní
mesta, do ktorých by sa mali zapojiť najmä študenti stredných škôl ale aj dobrovoľníci
z radov dôchodcov, neziskových organizácií, nezamestnaných a všetkých, ktorí sú ochotní
pomôcť mestu bez nároku na odmenu. Z dôvodu využitia čo najväčšieho počtu študentov sa
aktivita navrhuje v období maturitných skúšok, t.j. jeden týždeň v máji. Členovia komisie
vyjadrili súhlas s takouto aktivitou mesta. JUDr. Hačko chcel vedieť, či má mesto v rozpočte
schválené financie na takúto aktivitu. Ing. Mrázová uviedla, že náklady nebudú vysoké,
pretože množstvo náradia má mesto zabezpečené cez aktivačné práce a chceme využiť aj
možnosť dobrovoľného zapojenia podnikateľských subjektov aj vo forme dobrovoľného
príspevku – či už vo forme financií alebo napr. poskytnutia materiálu – farby, štetce, základný
stavebný materiál a pod. JUDr. Hačko tiež poznamenal, že by bolo vhodné pre mládež urobiť
aj iné napr. vzdelávacie, motivačné a záujmové aktivity, aby to malo aj výchovný zmysel.
K bodu 3:
Rôzne
-

Mgr. Bocan požiadal členov komisie, či môže predkladať v tejto komisii aj nejaké
návrhy, týkajúce sa napr. koncepcie regionálneho rozvoja a či môže prizvať na
zasadnutie komisie aj obyvateľa, ktorý nie je členom komisie.

Ing. Janko odpovedal, že iniciatívne návrhy sa predkladať môžu a účasť iného obyvateľa
na zasadnutí môže byť po odsúhlasení členmi komisie.
Keďže ďalšie pripomienky neboli, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 19.02.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová
Ing. Štefan Janko

predseda komisie

