Mestské zastupiteľstvo v Snine na svojom tridsiatom štvrtom zasadnutí dňa 28. 06. 2018
prijalo tieto uznesenia:
503/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o výsledku kontrolnej
činnosti ku dňu 28. 06. 2018.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin
– 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --504/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine

s ch v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018.

Hlasovanie za doplnenie kontroly čerpania nenormatívnych výdavkov pre ZŠ a MŠ
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za roky 2014 – 2018 na mesiac júl do plánu kontrolnej
činnosti:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasovali: Mgr. Erik Cap, Anton Vass – 2 poslanci
Hlasovanie za materiál ako celok:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej
Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin
– 15 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --505/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
1. výnimku z ustanovenia § 7 ods. 12 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Snine,
2. v zmysle § 18c ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra mesta Snina vo výške 9 % z mesačného
platu hlavného kontrolóra mesta počnúc od 01. 07. 2018.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák, Anton Vass – 9 poslancov
proti: Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 3 poslanci
zdržali sa: Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 2 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec

506/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine u r č u j e 2 volebné obvody (podľa prílohy) a 18 poslancov
do mestského zastupiteľstva na celé volebné obdobie 2018 – 2022 takto:
- volebný obvod č. 1 – 12 poslancov,
- volebný obvod č. 2 – 6 poslancov,
r u š í uznesenie MsZ č. 604/2014 zo dňa 24. 06. 2014.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, MUDr.
Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin Šebák,
Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová, Ing. Marián Kníž – 2 poslanci
zdržal sa: --nehlasoval: --507/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e zhotovenie 220 cm vysokej figurálnej plastiky
Jána Pavla II z bronzu akademickým sochárom Mgr. art. Jaroslavom Drotárom.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, MUDr. Jozef Homza, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Anton Vass, Peter Vološin – 10
poslancov
proti: --zdržalo sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, Ing. Martin Šebák, Mgr.
Mária Todáková – 5 poslancov
nehlasoval: --508/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e kúpu pozemkov od Rímskokatolíckej farnosti
Svätého kríža, Snina, Námestie Jána Pavla II. 854/6, 069 01 Snina, IČO: 31977642, k. ú. Snina,
vedené na LV č. 3378, vedenom Okresným úradom Snina – katastrálny odbor, pre okres Snina, obec
Snina. Predmetom kúpy sú tieto pozemky:
- pozemok parc. číslo CKN 1934/1, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 8 008 m2, za cenu
3 987,00 €,
- pozemok parc. číslo CKN 1934/12, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 4 125 m2, za cenu
2 054,00 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5582/3, druh pozemku- trvale trávnatý porast, o výmere 7 110 m2, za
cenu 531,07 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5586/2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
2 171 m2, za cenu 9 543,40 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5586/4, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere 360 m2,
za cenu 6 727,40 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5586/6, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, o výmere
820 m2, za cenu 21 121,40 €,
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- pozemok parc. číslo CKN 5588/2, druh pozemku - orná pôda, o výmere 460 m2, za cenu 43,90 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5590/1, druh pozemku - orná pôda, o výmere 8 208 m2, za cenu
773,00 €,
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- pozemok parc. číslo CKN 5590/3, druh pozemku - orná pôda, o výmere 116 m2 , za cenu 10,39 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5591/2, druh pozemku - orná pôda, o výmere 6 014 m2, za cenu
2 994,72 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5591/3, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 1 092 m2, za cenu
544,00 €,
- pozemok parc. číslo CKN 5591/5, druh pozemku - ostatné plochy, o výmere 353 m2, za cenu
175,78 €.
Celková výmera kupovaných pozemkov je 42 837 m2 za cenu 48 476,79 €. Náklady spojené
s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Martin Šebák – 2 poslanci
nehlasoval: --509/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad
hodný osobitného zreteľa pre zmluvný prevod vlastníctva nehnuteľného majetku.
Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti v k. ú. Snina, zapísané na LV č. 3200, vedenom
Okresným úradom v Snine – katastrálny odbor, pre okres Snina, obec Snina:
- stavba, budova materskej školy súpisné číslo 2718, postavená na pozemku parc. č. CKN
1508/94, o výmere 853 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
- priľahlý pozemok parc. č. CKN 1508/107, o výmere 4 375 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria,
- zastavaný pozemok parc. číslo CKN 1508/94 o výmere 853 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria,
- pozemok parc. číslo 1934/16 o výmere 38 m2, druh pozemku - ostatné plochy, vytvorený
geometrickým plánom číslo 46053328-59/2018 zo dňa 12. 04. 2018 vyhotoviteľom
Georeal East, s. r. o., IČO: 46053328, overeným Okresným úradom Snina – katastrálny
odbor pod G1-124/2018, odčlenením z parcely CKN 1934/11.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovo-právne vysporiadanie, nakoľko
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého kríža, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina, predmet
prevodu užíva 14 rokov na základe platnej nájomnej zmluvy. Objekt slúži ako materská škola pre
deti nielen z Ul. 1. mája. V súčasnosti už potrebuje značnú rekonštrukciu, ktorú nadobúdateľ
zabezpečí na vlastné náklady tak, aby objekt bol aj naďalej schopný prevádzkovania materskej školy;
b) zmluvný prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Snina, Strojárska 2060, 069 01 Snina,
zap. na LV 3200, k. ú. Snina, a to:
- stavba, budova materskej školy súpisné číslo 2718, postavená na pozemku parc. č. CKN
1508/94 o výmere 853 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, za cenu
28 110,40 €,
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- priľahlý pozemok parc. číslo CKN 1508/107 o výmere 4375, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria za cenu 17 426,40 €,
- zastavaný pozemok parc. číslo CKN 1508/94 o výmere 853 m2, druh pozemku - zastavané
plochy a nádvoria. za cenu 3 397,60 €,
- pozemok parc. číslo 1934/16 o výmere 38 m2, druh pozemku - ostatné plochy, vytvorený
geometrickým plánom číslo 46053328-59/2018 zo dňa 12 .04. 2018 vyhotoviteľom Georeal
East, s. r. o., IČO: 46053328, overeným Okresným úradom Snina – katastrálny odbor pod
G1-124/2018, odčlenením z parcely CKN 1934/11, za cenu 356,00 €,
všetko do vlastníctva Rímskokatolíckej farnosti Svätého kríža, Námestie Jána Pavla II. 854/6, 069 01
Snina, IČO: 31977642, za celkovú cenu 49 290,40 € za všetky prevádzané nehnuteľnosti. Náklady
spojené s vkladom do katastra nehnuteľností uhradí kupujúci.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, MUDr. Jozef Homza, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Anton Vass, Peter Vološin – 13 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Marián Kníž, Ing. Martin Šebák – 2 poslanci
nehlasoval: --510/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e Doplnok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych
služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Ing. Martin
Šebák, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --511/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e monitorovaciu správu implementácie
komunitného plánu sociálnych služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025 za rok 2017.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin,
Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --512/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e
a) stanovisko hlavného kontrolóra mesta,
b) správu audítora,
s ch v a ľ u j e
a) celoročné hospodárenie bez výhrad,
b) záverečný účet mesta Snina za rok 2017,
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c) zdroje na úhradu schodku kapitálového rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom na rok
2017 a jeho zmenami:
− z prebytku bežného rozpočtu vo výške 277 630,97 €,
− z príjmových finančných operácií vo výške 856 779,13 €,
d) prerozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2017 a zostatku finančných
prostriedkov k 31. 12. 2017 takto:
− nevyčerpané prostriedky z Okresného školského úradu Prešov na dopravné vo výške
179,13 € použiť do 31. 03. 2018,
− nevyčerpané prostriedky z dotácie na Domov pokojnej staroby za neobsadené miesta vrátiť
Úradu vlády SR do 31. 03. 2018 v sume 3 766,16 €,
− zostávajúcu čiastku v sume 233 906,75 € previesť do rezervného fondu,
− prostriedky účtu podnikateľskej činnosti vo výške 13 713,66 € previesť do rezervného
fondu.
Hlasovanie:
za: Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 10 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík - 1 poslanec
513/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu mesta
Snina za I. štvrťrok 2018.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --514/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í
1. s čerpaním finančných prostriedkov z kontokorentného úveru (ďalej len „Úver“)
zo Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25,
Slovenská republika, IČO: 31320155, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 341/B (ďalej len banka) za podmienok dojednaných
v príslušnej úverovej zmluve, vo výške maximálne 300 000,- € na dočasné krytie nesúladu
príjmov a výdavkov mesta Snina,
2. s podpisom blankozmenky ako zabezpečenia „Úveru“ spolu s Dohodou o vyplňovacom práve
k blankozmenke,
p o v e r u j e primátora Ing. Štefana Milovčíka, aby ako zástupca mesta Snina uzatvoril so
Všeobecnou úverovou bankou, a. s., zmluvu o úvere a ďalšiu zmluvnú dokumentáciu a vykonával aj
všetky ďalšie úkony súvisiace s Úverom a jeho zabezpečením.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
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proti: --zdržal sa: --nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
515/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s ust. § 7 ods. 1 písm. h) Všeobecného záväzného
nariadenia Mesta Snina č. 110/2011 v znení doplnkov s ch v a ľ u j e
1. investičný zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina,
2. investičný zámer Domov pokojnej staroby Snina – Klimatizácia,
3. investičný zámer Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu.
Investičné zámery tvoria prílohu uznesenia.
Hlasovanie za bod 1:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --Hlasovanie za bod 2:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 10 poslancov
proti: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
zdržala sa: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
nehlasoval: --Hlasovanie za bod 3:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr.
Ľubov Reháková, Peter Vološin – 7 poslancov
proti: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
zdržali sa: Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, Mgr. Mária Todáková – 3 poslanci
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec
516/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine o d p o r ú č a primátorovi mesta pripraviť zmenu VZN
109/2011 o bezplatnom prenájme priestorov mestským organizáciám.
Termín: september 2018
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr.
Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin
– 10 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
517/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine
u k l a d á hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu
hospodárenia na P. O. Hviezdoslava za obdobie r. 2015 – 2018 v kontexte informácií podaných
prednostkou MsÚ Ing. Rosičovou, PhD.
Termín: august/september
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco,
MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 8 poslancov
proti: --zdržali sa: Mgr. Peter Hasin, Mgr. Ľubov Reháková – 2 poslanci
nehlasoval: Mgr. Erik Cap – 1 poslanec
518/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e dôvodovú správu, s ch v a ľ u j e
zmenu rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 3 takto:
BEŽNÝ ROZPOČET
- zníženie príjmov o 100 879 €
- zvýšenie výdavkov o 32 871 €
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

- zvýšenie príjmov o 17 700 €
- zvýšenie výdavkov o 4 000 €

FINANČNÉ OPERÁCIE

- zvýšenie príjmov o 120 000 €

Rozpočet po zmene bude:
Príjmy

Výdavky

BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÉ OPERÁCIE

13 627 208 € 12 382 906 €
500 585 € 2 045 066 €
1 220 179 €
560 000 €

ROZPOČET CELKOM

15 347 972 €

14 987 972 €

Prebytok/Schodok

+ 1 244 302 €
- 1 544 481 €
+ 660 179 €
+ 360 000 €

Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --519/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a
v e d o m i e vymenovanie do funkcie
riaditeľa Centra voľného času, Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina s termínom začiatku výkonu
funkcie od 01. 06. 2018.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --520/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ú h l a s í so zaradením Súkromného centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie, PaedDr. Jana Mihóková, 1. mája 2056/8, Snina do siete
škôl a školských zariadení od 01. 09. 2019.
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Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: Ing. Marián Kníž – 1 poslanec
nehlasoval: --521/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e podľa ustanovenia § 21 ods. 2 VZN mesta
Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov odpustenie nájomného vo výške
52 149,00 € za prenájom skládky komunálneho odpadu za II. polrok 2018 pre Verejnoprospešné
služby Snina, s. r. o., Budovateľská 2202/10, IČO: 43 904 157.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --522/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 281 až 288 Obchodného
zákonníka a ustanovenia § 19 VZN mesta Snina č. 110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom
mesta Snina obchodnú verejnú súťaž na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve
mesta Snina, s ch v a ľ u j e
1. podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov zámer prenájmu majetku vo vlastníctve mesta Snina na základe obchodnej verejnej
súťaže,
2. podľa § 9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v Oznámení o vyhlásení obchodnej
verejnej súťaže, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia,
m e n u j e v súlade s ustanovením § 19 ods. 7 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Snina č.
110/2011 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Snina komisiu pre posúdenie a vyhodnotenie
predložených ponúk v tomto zložení:
- MUDr. Jozef Homza,
- Ing. Marián Kníž,
- JUDr. Jaroslav Koco,
- Ing. Jana Rosičová PhD.,
- JUDr. Ján Paľovčík.
Hlasovanie:
za: Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav
Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Peter Vološin – 9 poslancov
proti: --zdržali sa: Ing. Daniela Galandová, Mgr. Mária Todáková – 2 poslankyne
nehlasoval: JUDr. Ladislav Alušík – 1 poslanec

8

523/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov s ch v a ľ u j e zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku
obce predajom ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Predmetom prevodu sú pozemky parc. č. CKN
5078/252, druh pozemku – záhrady, o výmere 139 m2 a CKN 5078/248, druh pozemku – zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 11 m2, zapísaných na LV č. 3200, k. ú. Snina, pre dotknutých vlastníkov
priľahlých pozemkov na Ul. Gagarinovej – N. L. a Z. L., trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú bezpodielovými vlastníkmi
bytu v bytovom dome so s. č. 1557 a podielovými vlastníkmi parcely č. CKN 5078/50, ktorá je
priľahlá k prevádzanému pozemku parc. č. CKN 5078/252, ktorý využívajú ako záhradku a CKN
5078/248, ktorý je súčasťou oplotenia pri bytovom dome.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --524/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 181
m2, vytvorený GP č. 46053328 – 38/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska
3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 15. 03. 2018 pod G1-91/2018, odčlenením
z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere
32 875 m2, zapísaného na LV č. 8216, do výlučného vlastníctva J. Z., trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ vlastní priľahlý pozemok
parc. č. CKN 3454/3, k. ú. Snina a prevádzaný pozemok využíva spolu s manželkou viac ako 10
rokov, nakoľko oproti predmetnému pozemku býva. Tento pozemok chce využiť ako záhradu. Chce
si ho oplotiť a udržiavať v čistote, pretože sa tu často zdržiavajú neprispôsobiví občania, ktorí tam
zanechávajú po sebe neporiadok;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3454/7, druh pozemku – ostatné plochy,
o výmere 181 m2, vytvoreného GP č. 46053328 – 38/2018 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 15. 03. 2018 pod G1-26/2018, odčlenením z
pôvodného pozemku parc. č. EKN 6017, druh pozemku – ostatné plochy, o výmere 32 875 m2,
zapísaného na LV č. 8216, do výlučného vlastníctva J. Z., trvale bytom Snina, za cenu 379,77 € za
celkovú výmeru 181 m2 s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za vklad do katastra nehnuteľností a náklady
spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
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Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --525/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3806/30, druh pozemku – orná pôda, o výmere 295 m2,
ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan Grecko – GGEODET, Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G1-38/2018,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 474 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do bezpodielového vlastníctva manželov:
P. M. a P. P., obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú bezpodielovými
vlastníkmi rodinného domu so s. č. 2329 a ním zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/43, ktorý je
priľahlý k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3806/30. Táto parcela sa nachádza za
ich rodinným domom, dlhodobo ju užívajú, starajú sa o ňu, zveľadili ju a zrekultivovali kvôli stabilite
rodinného domu;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3806/30, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 295 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan
Grecko – G-GEODET, Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod
G1-38/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku –
orná pôda, o výmere 474 m2, zapísaného na LV č. 3200, do bezpodielového vlastníctva
manželov: P. M. a P. P., obaja trvale bytom Snina, za cenu 544,50 € za výmeru 295 m2
s tým, že kupujúci uhradí 66,- € za návrh na vklad do katastra nehnuteľností a všetky náklady
spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Marek Gerboc, Mgr. Peter Hasin, Ing.
Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov Reháková, Mgr. Mária
Todáková, Peter Vološin – 11 poslancov
proti: --zdržal sa: --10

nehlasovala: Ing. Daniela Galandová – 1 poslankyňa
526/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku v k. ú. Snina vo vlastníctve
Mesta Snina a to: pozemok parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady, o výmere
135 m2, zapísaný na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva A. K., trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok je pre mesto
prebytočný a žiadateľka je výlučnou vlastníčkou bytu v bytovom dome so s. č. 1499 a podielovou
vlastníčkou priľahlých pozemkov parc. č. CKN 5078/169, CKN 5078/22 a CKN 5078/23, k. ú. Snina.
Túto parcelu využíva ako záhradku už 50 rokov a s týmto účelom ju chce aj odkúpiť a majetkovoprávne vysporiadať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 5078/213, druh pozemku – záhrady,
o výmere 135 m2, zapísaného na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva A. K., trvale bytom
Snina, za cenu 325,95 € za výmeru 135 m2 s tým, že kupujúca uhradí všetky náklady spojené
s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľnosti je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) – c) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta Snina
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --527/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemky parc. č. CKN 1800/14, druh pozemku – zastavané plochy, o výmere
9 m2 a parc. č. CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44 m2, ktoré boli vytvorené
GP č. 46053328 – 126/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o., Strojárska 3995/113, 069 01
Snina, overeného dňa 13. 09. 2018 pod G1-255/2017, odčlenením z pôvodného pozemku
parc. č. EKN 6001, druh pozemku – vodné plochy, o výmere 3 875 m2, zap. na LV č. 8216,
do bezpodielového vlastníctva manželov: B. H. a J. H., obaja trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadatelia sú vlastníkmi priľahlej
parcely č. CKN 1781/33 a rodinného domu postaveného na predmetnej parcele. Novovytvorené
parcely užívajú ako svoje vlastné a chcú si ich vysporiadať, nakoľko sú k ich pozemkom prihradené;
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b) zmluvný prevod nehnuteľností pozemkov č. CKN 1800/14, druh pozemku – zastavané
plochy, o výmere 9 m2 a parc. č. CKN 1781/48, druh pozemku – orná pôda, o výmere 44 m2,
ktoré boli vytvorené GP č. 46053328 – 126/2017 vyhotoviteľa GeoReal East, s. r. o.,
Strojárska 3995/113, 069 01 Snina, overeného dňa 13. 09. 2018 pod G1-255/2017,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. EKN 6001, druh pozemku – vodné plochy,
o výmere 3 875 m2, zap. na LV č. 8216, do bezpodielového vlastníctva manželov: B. H. a J.
H.,, obaja trvale bytom Snina, za cenu 151,05 € za celkovú výmeru 53 m2 s tým, že kupujúci
uhradia všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: --528/2018
Mestské zastupiteľstvo v Snine s ch v a ľ u j e
a) v zmysle 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov prípad hodný
osobitného zreteľa pre prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Mesta Snina,
pričom ide o pozemok parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda, o výmere 179 m2,
ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan Grecko – GGEODET, Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod G1-38/2018,
odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 474 m2, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina, do vlastníctva H. M., trvale bytom Snina.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľka je podielovou vlastníčkou
rodinného domu so s. č. 2330 a ním zastavaného pozemku parc. č. CKN 3958/44, ktorý je priľahlý
k prevádzanej nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 3806/27. Táto parcela sa nachádza za ich
rodinným domom, dlhodobo ju užíva, stará o ňu a kvôli stabilite rodinného domu ju musela
zrekultivovať;
b) zmluvný prevod nehnuteľnosti pozemku č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná pôda,
o výmere 179 m2, ktorý bol vytvorený GP č. 37002031 - 2/2018 vyhotoviteľa – Ing. Štefan
Grecko – G- GEODET, Hámorská 4000/40, 069 01 Snina, overeného dňa 02. 02. 2018 pod
G1-38/2018, odčlenením z pôvodného pozemku parc. č. CKN 3806/27, druh pozemku – orná
pôda, o výmere 474 m2, zapísaného na LV č. 3200, do vlastníctva H. M., trvale bytom Snina,
za cenu 377,43 € za výmeru 179 m2 s tým, že kupujúca uhradí 66,- € za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností a všetky náklady spojené s prevodom nehnuteľností.
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Prevod je v súlade s ustanovením § 8 ods. 8 písm. e) VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina a § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Cena nehnuteľností je stanovená podľa § 14 ods. 3 písm. b) v súlade s § 9 ods. 4 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Úhrada nákladov spojených s prevodom je v súlade s ustanovením § 9 ods. 5 VZN mesta
Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina v znení doplnkov.
Hlasovanie:
za: JUDr. Ladislav Alušík, Mgr. Erik Cap, Ing. Ján Čop, Ing. Daniela Galandová, Marek Gerboc,
Mgr. Peter Hasin, Ing. Marián Kníž, JUDr. Jaroslav Koco, MUDr. Andrej Kulan, Mgr. Ľubov
Reháková, Mgr. Mária Todáková, Peter Vološin – 12 poslancov
proti: --zdržal sa: --nehlasoval: ---
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Príloha uznesenia MsZ č. 504/2018 zo dňa 28. 06. 2018:
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Snina na 2. polrok 2018

Júl:

August:

Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Kontrola dodržiavania VZN č. 85/2007 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa
Kontrola čerpania nenormatívnych výdavkov pre ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta za roky 2014 - 2018

Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Kontrola dodržiavania VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

September: Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami v školstve a šk.
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – vybraný subjekt
Október:

Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta a kontrola dodržiavania podmienok na prijatie
návratných zdrojov financovania

November: Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Kontroly príjmov mesta so zameraním na miestne dane za ubytovanie za roky 2016,
2017

December: Kontrola plnenia uznesení MsZ a MsR
Stanovisko hlavného kontrolóra ku návrhu rozpočtu mesta Snina na rok 2019
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Príloha uznesenia MsZ č. 510/2018 zo dňa 28. 06. 2018:
Doplnenie bodu 1.7 Východiská a dokumenty nadväzujúce na tvorbu komunitného plánu
Sociálne služby sú súčasťou verejných politík, v ktorých sa jednoznačne presadzuje
ľudskoprávny rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov a prijímateliek. Občania
v dôsledku ich nepriaznivej sociálnej situácie odkázaní na verejné, osobitne sociálne služby, si majú
právo uplatňovať svoje práva na slobodný a nezávislý život s podporou spoločnosti a
nediskriminačnom princípe.
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd je základným pilierom všetkých
dokumentov, na ktorých sa zhodlo medzinárodné spoločenstvo štátov:
• Dohovor OSN o právach dieťaťa
• Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
• Dohovor o odstránení diskriminácie žien
• Európska sociálna charta
Medzi ďalšie dôležité medzinárodné a národné dokumenty patria:
• Charta základných práv EÚ
• Európska charta rodinne opatrujúcich osôb
• Európska charta práv a zodpovednosti starších ľudí odkázaných na dlhodobú starostlivosť
• Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2016 – 2020
• Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 - 2020
• Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky
2014 – 2020
• Národný akčný plán pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019
• Národná stratégia na ochranu detí pred násilím
• Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020
• Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020
• Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020
• Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti
Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020
Národné priority sú reakciou na dôležitú výzvu, ktorej čelí celá Európa, a to je modernizácia
sociálnych služieb. Potvrdzuje sa nimi aj hlavné poslanie týchto služieb, ktorým je sociálna
súdržnosť, ich transformácia a evidentný potenciál zamestnanosti, čím sa sociálne služby stávajú
neoddeliteľnou súčasťou Lisabonskej stratégie. Národné priority rozvoja sociálnych služieb sú
odzrkadlením reálnej situácie poskytovania sociálnych služieb a vychádzajú z potrieb
identifikovaných v rámci SR a zároveň z priorít Európskeho spoločenstva.
Cieľom Národných priorít je pozitívne ovplyvniť rozvoj sociálnych služieb v Slovenskej
republike v rokoch 2015-2020 cestou formulovania základných priorít tohto rozvoja, predpokladov
na dosiahnutie týchto priorít a merateľných ukazovateľov na posudzovanie ich splnenia.
Špecifickými cieľmi národných priorít je:
1. zabezpečiť realizáciu práva občana na poskytovanie sociálnej služby so zohľadnením ľudskoprávneho nediskriminačného prístupu a s dôrazom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti,
2. zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami cieľových skupín a komunity,
3. zabezpečiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby v segregovaných lokalitách
s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
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-24. zvýšiť dostupnosť komunitných sociálnych služieb s dôrazom na rozvoj sociálnych služieb pre
rodinu, ktorá sa stará o svojho odkázaného člena, odkázaného na pomoc inej osoby pri
sebaobsluhe,
5. deinštitucionalizovať sociálne služby,
6. presadiť princíp integrovanej dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti,
7. zaviesť systém zabezpečenia a hodnotenia podmienok kvality poskytovaných sociálnych
služieb.
Dokumenty na regionálnej a miestnej úrovni:
• Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho kraja (2009)
• Dodatok ku Koncepcii rozvoja sociálnych služieb na území Prešovského samosprávneho
kraja (2011)
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja na obdobie
2014 – 2020
• Komunitný plán sociálnych služieb mesta Humenné na roky 2007-2013
• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Humenné na roky 2016 – 2022
Vyššie uvedené dokumenty, zákony sú základnými východiskami pri návrhu a tvorbe KPSS.
Priamym a nesprostredkovaným zapojením a participáciou populácie do života komunít pri kreovaní
a spolurozhodovaní v oblasti sociálnych služieb sa vytvárajú základy otvorenej občianskej
spoločnosti v meste Snina za podpory prijatia myšlienky – žiť komunitne a pre komunitu, spoločne
identifikovať problémy a spoločne prispievať k ich riešeniu.
Text v bode „2.1 Zdôvodnenie potreby komunitného plánovania“ znie:
Mesto je zodpovedné za komunitný rozvoj v oblasti sociálnych služieb na svojom území, a to
tak, aby predchádzalo vzniku alebo zhoršeniu nepriaznivých životných situácii svojich občanov
a riešilo sociálne problémy vo svojom mieste pôsobenia.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) priamo ukladá obciam a mestám spracovanie Komunitného plánu sociálnych
služieb. Podľa § 83 ods. 2 „Obec vypracúva a schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb na základe
národných priorít rozvoja sociálnych služieb, v ktorom zohľadňuje miestne špecifiká a potreby
fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby
rozvoja sociálnych služieb a určuje personálne podmienky, finančné podmienky, prevádzkové
podmienky a organizačné podmienky na ich zabezpečenie a do 15 dní od jeho schválenia ho
predkladá vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode sa nachádza.“
Komunitný plán sociálnych služieb podľa § 83 ods. 5 obsahuje najmä:
a) analýzu poskytovaných sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a poskytovateľov sociálnych služieb v územnom obvode obce,
b) analýzu požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb a ďalších obyvateľov v územnom
obvode obce na rozvoj sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb,
foriem sociálnych služieb a cieľových skupín v územnom obvode,
c) analýzu demografických údajov a sociálnej situácie v územnom obvode obce,
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-3d) určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych
služieb, foriem sociálnych služieb a cieľových skupín, vrátane kvantifikácie potrebnej
kapacity týchto služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, potrebného počtu miest
v jednotlivých druhoch zariadení v územnom obvode obce,
e) časový plán realizácie komunitného plánu sociálnych služieb s určením kapacity jednotlivých
druhov sociálnych služieb, foriem sociálnych služieb, a ak ide o sociálnu službu v zariadení,
počtu miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu
kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na
zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov obce, ktorí sú odkázaní na sociálnu
službu, vrátane určenia finančných podmienok, personálnych podmienok, prevádzkových
podmienok a organizačných podmienok, ktoré vytvára obec a zapojené subjekty na tvorbu
a realizáciu komunitného plánu sociálnych služieb,
f) spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia komunitného plánu sociálnych služieb,
g) podmienky a spôsob zmeny a aktualizácie komunitného plánu sociálnych služieb.
Názov bodu č. 2.2. znie: „2.2 Realizácia komunitného plánovania“
Text v bode „6 SOCIÁLNO-DEMOGRAFICKÉ VÝCHODISKÁ“ vrátane grafu č. 1 znie:
Hlavným demografickým vývojovým trendom je starnutie slovenskej populácie, čoho
odrazom je aj demografický vývoj mesta Snina.
Najväčší nárast počtu obyvateľov nášho mesta zaznamenávame v rokoch
1980 – 1990,
čo predstavuje nárast o viac ako 30 %. V období rokov 1990 – 2000 nárast počtu obyvateľov
dosahoval už len 11 %. V ďalších rokoch zaznamenávame len klesajúci počet obyvateľov. V období
rokov 2001 – 2011, t. j. obdobie medzi dvoma sčítaniami obyvateľov, domov a bytov (2001 a 2011)
pokles populácie predstavuje o 2,82 % (úbytok o 602 obyvateľov).
Priemerný vek obyvateľa sa zvýšil z 32 na 37. Pomer generácie prarodičov (65 a starší)
a generácie detí (0-14), t. j. index starnutia sa zvýšil z hodnoty 50 na 59.
Pokles prírastku obyvateľstva je zapríčinený najmä migráciou obyvateľstva a aj poklesom
novonarodených detí. Za obdobie piatich rokov (2013 – 2017) sa odsťahovalo z mesta 1 611
obyvateľov.
Nárast populácie sa v najbližších rokoch nedá predpokladať, avšak zastaviť klesajúci počet
obyvateľov môže najmä vytvorenie nových pracovných príležitostí a zlepšenie sociálneho prostredia.
Podľa posledných výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 predstavovalo
ekonomicky aktívne obyvateľstvo len 48,5 % z celkového počtu obyvateľov mesta Snina.
Naďalej najväčší počet obyvateľov (až 81 %) je slovenskej národnosti a 52 % obyvateľstva
sa hlási k rímskokatolíckej cirkvi.
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-4Graf č. 1: Vývoj počtu obyvateľstva mesta Snina

Text v bode „6.1 Počet obyvateľov mesta Snina“ vrátane tabuľky č. 1 a grafu č. 2 znie:
Celkový počet obyvateľov mesta Snina s rozdelením na mužov a ženy, jeho pohyb od roku
2012 je znázornený v tabuľke č.1 a grafe č.2. Počet obyvateľov mesta Snina bol k 31.12.2017 - 19
855 osôb, pričom žien je o 387 viac ako mužov, viď tabuľku a graf. Počet obyvateľov mesta Snina
klesol od roku 2012 o alarmujúcich 386 osôb oproti dlhodobému priemeru. Z toho počet žien v meste
klesol od roku 2012 o 204,8 osôb a počet mužov o 181,2 osôb oproti dlhodobému priemeru.
Tabuľka č.1 – Počet obyvateľov mesta
Ukazovateľ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Muži
Ženy
Spolu

10 093
10 503
20 596

10 033
10 463
20 496

9 930
10 364
20 294

9 888
10 286
20 174

9 813
10 218
20 031

9 734
10 121
19 855

Zdroj: Štatistický úrad SR
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-5Graf č. 2 – Počet obyvateľov mesta
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Text v bode „6.2 Veková štruktúra obyvateľov mesta Snina“ vrátane tabuľky č. 2 a grafu č. 3
znie:
Štruktúra obyvateľov mesta Snina bola pre potreby KPSS členená na tri základné kategórie predproduktívny, produktívny a poproduktívny vek (tabuľka č. 2 a graf č. 3).
Členenie obyvateľstva z hľadiska veku sledujeme od roku 2013, kde až do posledného
sledovaného roku 2017 došlo k nasledujúcim zmenám:
• k poklesu počtu občanov v predproduktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 302,2
osôb
• k poklesu počtu občanov v produktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 307,2 osôb
• k nárastu počtu občanov v poproduktívnom veku oproti dlhodobému priemeru o 294,4 osôb
Pozitívnym ukazovateľom pre sociálno-demografický vývoj v meste je nárast počtu občanov
v predproduktívnom veku o 920,20 osôb.
Významným ukazovateľom z hľadiska plánovania sociálnych služieb v meste je pokles počtu
občanov v predproduktívnom aj v produktívnom veku. Tento ukazovateľ naznačuje, že z mesta sa
vytráca ekonomicky aktívne obyvateľstvo a budúci potenciál. Môže to byť zapríčinené
vysťahovalectvom mladých ľudí v produktívnom veku z mesta, napríklad za prácou. Za obdobie
piatich rokov (2013 – 2017) sa odsťahovalo z mesta 1 611 obyvateľov v produktívnom veku.
Z hľadiska plánovania sociálnych služieb je tento fakt veľmi dôležitý a nezanedbateľný, nakoľko by
malo byť v snahe vedenia mesta a príslušných inštitúcii tento nevyhovujúci stav zamedziť alebo
zastaviť pomocou podporných sociálnych programov a služieb, ale najmä sa snažiť v meste vytvárať
priestor pre nové pracovné príležitosti podporou malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
Počet obyvateľov v poproduktívnom veku sa naopak zvýšil o 294,4 osôb, čo je ukazovateľom
toho, že táto veková kategória obyvateľstva má stúpajúcu tendenciu. Sociálne služby teda musia byť
nastavené tak, aby reflektovali potreby tejto vekovej kategórie obyvateľstva, ktorá je špecifická či už
-619

z hľadiska veku a zdravotných obmedzení. Našou snahou je nastaviť sociálne služby v meste Snina
tak, aby títo obyvatelia mohli čo najdlhšie zotrvať v ich prirodzenom domácom prostredí.
Tabuľka č.2 – Veková štruktúra obyvateľov mesta
Ukazovateľ
Predproduktívny
vek (do 18 rokov)
Produktívny vek
(od 19 do 62 rokov)
Poproduktívny vek
(nad 62 rokov)

2013

2014

2015

2016

2017

4 355

3 906

3 725

3 549

3 506

14 049

13 604

13 537

13 426

13 270

2 092

2 784

2 912

3 056

3 079

Zdroj: Štatistický úrad SR, MsÚ

Graf č. 3 – Veková štruktúra obyvateľov mesta
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Text v bode „6.5 Vývoj živonarodených v meste Snina“ vrátane tabuľky č. 5 a grafu č. 6 znie:
V meste Snina sa v poslednom sledovanom roku 2017 narodilo spolu 166 detí, z toho 89
chlapcov a 77 dievčat. Z dlhodobého hľadiska sa zvýšil počet živonarodených v meste Snina od roku
2013 o 1 dieťa. Počet živonarodených chlapcov sa zvýšil o 2,2 dieťaťa a naproti tomu klesol
počet živonarodených dievčat o 1,2 dieťaťa. V tabuľke č. 5 a grafe č. 6 uvádzame porovnanie počtu
živonarodených v okrese Snina a v meste Snina. V okrese Snina sa v poslednom sledovanom roku
2017 narodilo spolu 283 živonarodených detí, z toho bolo 130 dievčat a 153 chlapcov. Z dlhodobého
hľadiska sa od roku 2013 znížil počet živonarodených detí v okrese Snina o 1,6 osôb. Celoslovenský
trend znižovania pôrodnosti je teda badateľný tak v meste Snina ako aj v celom Sninskom okrese, aj
keď znižovanie počtu živonarodených detí nie je tak alarmujúce.
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-7Tabuľka č.5 – Počet živonarodených
Ukazovateľ

Počet živonarodených
Okres Snina

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Chlapci

139

138

159

136

153

Dievčatá

139

131

131

167

130

Spolu

278

269

290

303

283

Mesto Snina
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Chlapci

86

80

98

81

89

Dievčatá

74

77

67

96

77

Spolu

160

157

165

177

166

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 5 – Počet živonarodených – porovnanie okresu Snina a mesta Snina
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Text v bode „6.6 Počet zomrelých – porovnanie okresu Snina a mesta Snina“ vrátane tabuľky
č. 6 a grafu č. 7 znie:
Za posledný sledovaný rok 2017 zomrelo v meste Snina spolu 172 obyvateľov, z toho 89
mužov a 83 žien. Za sledované obdobie piatich rokov sa zvýšil počet zomrelých v meste o 11,6 osôb.
Počet zomrelých mužov sa za sledované obdobie znížil o 1,6 osôb, naproti tomu sa zvýšil počet
zomrelých žien o 13,2 osôb. Pre porovnanie celkovej situácie uvádzame aj počet zomrelých v okrese
Snina. V tabuľke č. 6 a grafe č. 7 je znázornený počet zomrelých v okrese Snina s porovnaním v meste
Snina. Počet zomrelých v okrese Snina sa za sledované obdobie zvýšil 22,4 osôb. Pričom počet
zomrelých mužov v okrese Snina sa za sledované obdobie zvýšil o 0,8 osôb. Počet zomrelých žien sa
zvýšil až o 21,6 osôb za posledných päť rokov. V oboch prípadoch v okrese Snina aj v meste
21

-8Snina sa počet zomrelých zvyšuje. Zvyšujúca sa úmrtnosť obyvateľstva je zapríčinená nárastom
nových civilizačných ochorení, ktoré sú dôsledkom uponáhľanej, neistej doby. Na jednotlivcov sú
kladené vysoké nároky a požiadavky zo strany spoločnosti a často strácajú sociálne istoty, ktoré by
im mala poskytnúť stabilná práca a dostatočný príjem.
Tabuľka č.6 – Počet zomretých
Ukazovateľ

Počet zomretých
Okres Snina

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Muži

186

218

207

197

203

Ženy

169

176

211

184

212

Spolu

355

394

418

381

415

Mesto Snina
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

Muži

80

93

96

95

89

Ženy

46

69

78

73

83

Spolu

126

162

174

168

172

Zdroj: Štatistický úrad SR

Graf č. 7 – Počet zomrelých – porovnanie okresu Snina a mesta Snina
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Text v bode „6.7 Seniori v meste Snina“ vrátane tabuľky č. 7 a grafov č. 8 a č. 9 znie:
Špecifická pozornosť v procese komunitného plánovania sociálnych služieb v meste Snina
bola venovaná kategórii seniorov, nakoľko v oblasti poskytovania sociálnych služieb sú seniori
jednou z nosných cieľových skupín.
Nižšie uvedená tabuľka č. 7 a grafy č. 8 a č.9 poskytujú pohľad na kategóriu seniorov v členení
podľa výšky vekových kategórií. Podiel seniorov v meste Snina na celkovom počte občanov
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-9k 31.12.2017 predstavuje celkom 19,7 %.Z hľadiska percentuálneho zastúpenia prevažuje zastúpenie
žien (56 %) oproti mužom (44 %) z celkového počtu seniorov.
Tabuľka č.7 – Seniori v meste
Muži

Ženy

Spolu

9 734

10 121

19 855

Seniori

Muži

Ženy

Spolu

60 – 64

659

679

1 338

65 – 69

434

547

981

70 – 74

285

360

645

75 – 79

170

276

446

80 – 84

103

214

317

85 +

61

127

188

Seniori spolu

1 712

2 203

3 915

Celkový počet obyvateľov

Zdroj: MsÚ

Graf č. 8 - Zastúpenie seniorov v meste Snina, stav k 31.12.2017
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- 10 Graf č. 9 - Zastúpenie seniorov v meste Snina v %, stav k 31.12.2017
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Z grafu č. 9 je evidentné, že z percentuálneho hľadiska má najpočetnejšie zastúpenie kategória
seniorov vo veku 60 - 64 rokov – 34% spolu s kategóriou seniorov vo veku 65 – 69 rokov – 25%. Ide
o skupinu občanov, ktorí vo veľkej väčšine prípadov nemajú vážnejšie zdravotné obmedzenia a je
predpoklad, že budú preferovať aktívny a spoločenský život.
Na druhej strane treba prihliadať na skupinu seniorov nad 70 rokov, kde sa naopak môžu
objaviť zdravotné problémy alebo obmedzenia. Z hľadiska percentuálneho zastúpenia seniori 70 74 rokov - 17% spolu s kategóriou seniorov 75 - 79 rokov – 11% spolu predstavujú 28% z celkového
počtu seniorov, čo nie je zanedbateľné číslo.
Z dlhodobého hľadiska došlo v meste Snina k nárastu počtu občanov v poproduktívnom
veku oproti dlhodobému priemeru o 294,4 osôb. Populácia obyvateľov dlhodobo starne, toto je
celoeurópsky trend a preto je potrebné tejto skutočnosti prispôsobiť aj plánovanie sociálnych služieb
v meste Snina.
Text v bode „6.7 Seniori v meste Snina“ pod názvom „Prognóza vývoja počtu obyvateľov
v seniorskom veku“ ostáva vrátane tabuľky č. 8 a grafu č. 10.
Text v bode „7.1 Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“ vrátane tabuliek č. 9, 10,
11, 12 a grafu 11, s ponechaním fotografie Zariadenia pre seniorov – Domov pokojnej staroby
znie:
Sociálnu službu definuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) ako odbornú činnosť, obslužnú činnosť alebo
ďalšiu činnosť alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:
a) prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo
zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
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- 11 b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu
jej začlenenia do spoločnosti,
c) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej
osoby,
d) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
e) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
f) zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.
Každý občan má v zmysle § 6 ods. 2 zákona o sociálnych službách právo:
a) na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojím rozsahom, formou a spôsobom poskytovania
umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť,
aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej
začlenenie do spoločnosti,
b) na zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o druhu, mieste, cieľoch a
spôsobe poskytovania sociálnej služby, o úhrade za sociálnu službu a o cieľovej skupine, ktorej
je poskytovaná.
Mesto Snina v rozsahu svojej pôsobnosti prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí a rodiny
zabezpečuje dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sú na ne odkázaní, pričom majú právo
výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených zákonom o sociálnych službách. Druh, forma a
rozsah poskytovania sociálnej služby sa určuje podľa nepriaznivej sociálnej situácie a pri
opatrovateľskej službe aj podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
Pôsobnosť mesta pri poskytovaní sociálnych služieb je podľa § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) nasledovná:
a) vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
b) utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,
c) je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,
d) vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51,
e) poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, nocľahárni, zariadení pre seniorov,
zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. opatrovateľskej služby,
4. prepravnej služby,
5. odľahčovacej služby,
6. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
7. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,
f) poskytuje základné sociálne poradenstvo,
g) môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa §
12,
h) uzatvára zmluvu
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i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)

p)
q)

r)
s)
t)
u)
v)

1. o poskytovaní sociálnej služby,
2. o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, zariadenie pre
seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár,
môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,
môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním,
poskytuje podľa § 75 ods. 1 a 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
môže poskytovať podľa § 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,
kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie,
vedie evidenciu
1. posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby
na pomoc inej fyzickej osoby,
2. rozhodnutí podľa písmena c),
3. prijímateľov sociálnych služieb vo svojom územnom obvode,
vyhľadáva fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,
poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,
uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na účely posúdenia
odkázanosti na sociálnu službu,
môže poveriť právnickú osobu, ktorá zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej
posudkovej činnosti na účely vyhotovenia posudku podľa písmena d),
vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.

V tabuľke č. 9 uvádzame prehľad sociálnych služieb poskytovaných v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina podľa zákona o sociálnych službách:
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- 13 Tabuľka č.9 – Sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Sídlo

Forma
poskytovanej
sociálne služby

Kapacita

Opatrovateľská
služba

Mestský úrad v
Snine

terénna

Neobmedzená,
podľa potreby

Od roku 2005

Nízkoprahová
sociálna služba
pre deti a rodinu

ambulantná,
terénna

60 klientov

Registrácia
od 10.02.2010

Denné centrum

ambulantná

30 klientov

Registrácia
od 10.02.2010

Denné centrum

ambulantná

30 klientov

Január 2015

Zariadenie pre
seniorov – Domov
pokojnej staroby

pobytová
celoročná

64 miest

Január 2015

Jedáleň pri
zariadení pre
seniorov – Domov
pokojnej staroby

MŠ na Ulici
Budovateľskej
v Snine
Mestské
kultúrne
a osvetové
stredisko,
Strojárska
2061/96, Snina
Základná škola
Budovateľská
1992/9, Snina
Námestie
Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina
Námestie
Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina

ambulantná,
terénna

neobmedzená,
podľa potreby

Doba
existencie

Názov / oblasť
pôsobnosti

01.01. 2003

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK a Mestský úrad Snina

V meste Snina každoročne pribúda množstvo starších ľudí, najmä v kombinácii s osamelosťou
alebo zdravotným hendikepom. K 31.12.2017 žije v meste Snina 3 915 seniorov, čo z celkového
počtu obyvateľov mesta (k 31.12.2017 – 19 855) tvorilo 19,7 %. Oproti roku 2013 došlo k navýšeniu
počtu seniorov v mesto Snina o 738 seniorov. Spoločenské snahy smerujú k deinštitucionalizácii
sociálnych služieb s preferenciou terénnych sociálnych služieb, teda poskytovania sociálnych služieb
v prirodzenom (domácom) prostredí občana, pred umiestnením v pobytovom zariadení (napr.
zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnej starostlivosti a pod.).
K najvyužívanejším terénnym sociálnym službám patrí opatrovateľská služba (§ 41
zákona o sociálnych službách), ktorej pôsobnosť v zmysle § 2 písm. d) zákona č. 416/2001 Z. z.
o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešla
od 01.01.2003 pod samosprávu. Opatrovateľská služba v meste Snina je poskytovaná tým občanom,
ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Podmienky
poskytovania opatrovateľskej služby sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Snina
č. 124/2014 o opatrovateľskej službe. Opatrovateľská služba sa poskytuje opatrovaným v
pracovných dňoch v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými
mesto Snina uzatvára pracovnú zmluvu. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,50
€ za jednu hodinu, pričom celková výška úhrady za opatrovateľskú službu za kalendárny mesiac
- 14 27

predstavuje násobok sumy za opatrovateľskú službu za jednu hodinu a počtu hodín poskytovanej
opatrovateľskej služby v danom mesiaci. K 31.12.2017 mesto Snina zamestnáva 62 opatrovateliek,
ktoré sa denne starajú o 80 opatrovaných (viď tabuľka č. 10 a graf č. 11). Z hľadiska starnutia
populácie sa tieto počty postupne zvyšujú (napr. k 31.12.2013 bola opatrovateľská služba
poskytovaná 59 opatrovaným prostredníctvom 46 opatrovateliek). Z grafu a tabuľky je zrejmé, že
počet opatrovaných a opatrovateliek sa dramaticky zvýšil v roku 2017, z čoho vyplýva, že seniori
odkázaní na pomoc, chcú zotrvávať v domácom prostredí čo najdlhšie, pokiaľ je to možné. Mesto
Snina sa preto snaží vytvárať podmienky poskytovania tejto sociálnej služby na primeranej a kvalitnej
úrovni.
Tabuľka č.10 – Opatrovateľská služba
Rok
Počet
opatrovateliek
Počet
opatrovaných

2013

2014

2015

2016

2017

46

42

46

46

62

59

57

61

60

80

Zdroj: Mestský úrad Snina

Graf č. 11 – Opatrovateľská služba v meste
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V mnohých prípadoch starší alebo zdravotne hendikepovaní občania dávajú prednosť, resp.
sú rôznymi nepriaznivými okolnosťami donútení riešiť svoju situáciu v pobytových zariadeniach. Do
roku 2012 v meste Snina neexistovalo zariadenie sociálnych služieb. Vo februári 2012 svoje služby
začal poskytovať neverejný poskytovateľ (Gabriela n. o.) vytvorením zariadenia pre
seniorov, domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia. So zámerom rozšírenia ponuky
sociálnych služieb mesto Snina začalo v januári 2012 s výstavbou vlastného Zariadenia pre seniorov
- Domov pokojnej staroby. Finančné prostriedky na jeho výstavbu mesto získalo zo zdrojov EÚ
prostredníctvom Regionálneho operačného programu, Prioritná os 2 - Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1. Infraštruktúra sociálnych
služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Celkové náklady projektu predstavujú
1 716 707,- Eur, pričom oprávnené náklady sú vo výške 1 243 828,- Eur, z toho
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- 15 nenávratný finančný príspevok z eurofondov (vrátane štátneho rozpočtu) predstavuje sumu
1 181 636,- Eur, t. j. 95 % z celkových oprávnených výdavkov.
Celková kapacita objektu je 64 miest, z toho 10 % pre imobilných. Termínom začatia
poskytovania sociálnych služieb v tomto zariadení bol 07.01.2015. Vzhľadom na čerpanie
prostriedkov z eurofondov zároveň pre mesto Snina vyplýva záväzok prevádzkovať uvedené
zariadenie po dobu minimálne päť rokov. Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby upravuje VZN č. 127/2014.
FOTO: Zariadenie pre seniorov – Domov pokojnej staroby v Snine

V rámci pomoci mnohopočetným rodinám a v záujme zvyšovania pôrodnosti, a tým aj stavu
obyvateľstva, mesto Snina v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Snina č. 85/2007
poskytuje občanom s trvalým pobytom v meste Snina jednorazový finančný príspevok pri
narodení tretieho a ďalšieho dieťaťa vo výške 165,97 €. Nepriaznivá sociálna situácia v meste
spôsobuje znižovanie pôrodnosti, najmä pri rozširovaní rodiny o tretie a ďalšie dieťa, čo je zrejmé aj
z nasledujúceho prehľadu.
Tabuľka č. 11: Prehľad jednorazových finančných príspevkov pri narodení tretieho a ďalšieho
dieťaťa
Rok

Počet narodených
tretích a ďalších
detí

2013

29

Počet poskytnutých
príspevkov
(po splnení
podmienok)
15

2014

32

15

2 489,55

2015

39

21

3 485,37

2016

24

12

1 825,67

2017

23

15

2 489,55

Vyplatená suma v €
2 489,55

Zdroj: oddelenie sociálnych vecí a rodiny MsÚ Snina

Mesto Snina v zmysle § 28 zákona o sociálnych službách prevádzkuje tiež Nízkoprahovú
sociálnu službu pre deti a rodinu (ďalej len NSSDR), ktoré bolo zriadené v roku 2005 v priestoroch
Materskej školy na Budovateľskej ulici. Rôzne aktivity a práce v záujmových krúžkoch v NSSDR
prebiehajú od pondelka do piatka. Cieľovou skupinou sú deti a mládež, ktorých rodičia sa nachádzajú
v hmotnej núdzi a ktoré majú znížený prah v akejkoľvek oblasti (správanie, vedomosti, zručnosti,
motorika a pod.). Denná návštevnosť je zhruba 20 – 30 detí. Výsledky práce s deťmi sa odzrkadľujú
v podobe rôznych ocenení z oblasti výtvarnej výchovy, divadla, tanca a ďalších kultúrnych i
duchovných aktivít.
•
•

V NSSDR sú zamestnané:
jedna zamestnankyňa mesta Snina z marginalizovanej rómskej komunity,
tri zamestnankyne (odborný garant, odborný pracovník a pracovník) v rámci Národného
projektu „Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni“,
kde sú všetky náklady (CCP, stravné, cestovné, kancelárske potreby, administratíva a transfer
na materiál pre prácu s cieľovou skupinou) uhrádzané z IA MPSVaR SR.
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- 16 Celkový počet klientov NSSDR bol v roku 2017 - 205.
NSSDR realizuje tieto činnosti:
• sociálne poradenstvo – týka sa hlavne problémov dospelých klientov a ich detí s dodržiavaním
hygieny a s tým súvisiacim šírením infekčných ochorení (svrab) a vši,
• predškolský klub – pre rómske deti, u ktorých sa podporuje rozvoj jemnej motoriky,
sociálnych zručností, hygienických návykov, či komunikačných kompetencií,
• doučovanie – v zameraní napr. na matematiku, slovenský jazyk, zemepis,
• hudobno-dramatický krúžok – nácvik divadla,
• kreatívna aktivita (tzv. šikovníček) – prebiehajú tu remeselné, umelecké činnosti a ručné práce
(napr. šitie a háčkovanie),
• počítačový krúžok,
• výtvarné činnosti – kreslenie, maľovanie, vystrihovanie, modelovanie,
• nízkoprahový klub – organizujú sa tu spoločenské, pohybové a iné hry,
• preventívne aktivity – zamerané na tému zdravia a prevenciu vzniku a šírenia rôznych
ochorení,
• sociálna rehabilitácia,
• klub matiek.
V oblasti sociálnej starostlivosti za osobitnú zmienku stojí aj marginalizovaná rómska
komunita v meste Snina, keďže Rómovia ako národ bez vlastného ohraničeného územia sú súčasťou
mnohých majoritných spoločností aj na území Slovenska. Toto etnikum sa vyznačuje mnohými
odlišnosťami a špecifikami, v dôsledku ktorých sú často vytláčaní na okraj spoločnosti a označovaní
za marginalizovanú skupinu. Odlišnosti rómskeho etnika, ktoré sa prejavujú ako v celkovom spôsobe
života, tak aj v kultúre, v hodnotovej orientácii alebo vo vzťahu k materiálnym statkom, sú v značnej
miere predmetom sociálneho napätia zo strany majority. Rozšíreným fenoménom je u nich vysoká
miera nezamestnanosti a jej medzigeneračný prenos v spojení s vysokou mierou sociálnej
odkázanosti, nízkou vzdelanostnou úrovňou, zlou zdravotnou situáciou, nevyhovujúcimi
hygienickými podmienkami, zlými podmienkami bývania, a teda celkovými životnými
podmienkami, v ktorých žijú.
V meste Snina sú Rómovia koncentrovaní v dvoch najväčších komunitách, a to v lokalite
„Kostrubáň“ a na sídlisku I, v menšom počte sú rozptýlení medzi majoritné obyvateľstvo mesta. Na
základe tzv. pripísanej etnicity je odhadovaný celkový počet Rómov v meste Snina 1 300. Približne
90 % z nich je nezamestnaných. Väčšina z nich svoju nepriaznivú sociálnu situáciu rieši účasťou na
menších obecných službách, resp. účasťou na aktivačnej činnosti. Zamestnanosť rómskej komunity
je na pomerne nízkej úrovni, Rómovia sa zväčša uplatňujú v oblasti stavebníctva, v drevospracujúcom
priemysle, príp. v oblasti technických služieb pre obyvateľov mesta.
Pomoc rómskym komunitám poskytujú terénne sociálne pracovníčky a terénne
pracovníčky – od roku 2004 v rámci Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce
v obciach. Od 01.10.2010 do 30.09.2012 v rámci projektu CESTA NÁDEJE, od 01.10.2012 v rámci
Národného projektu „Terénnej sociálnej práce v obciach“ a od 01.02.2016 do 30.06.2019 v rámci
Národného projektu „Terénnej sociálnej práce v obciach I“. Obidva NP sú podporované
Implementačnou agentúrou MPSVaR SR. Terénna sociálna práca je zameraná na marginalizované
komunity s cieľom zlepšiť životné podmienky osôb ohrozených sociálnym vylúčením
prostredníctvom rozvoja terénnej sociálnej práce. Medzi hlavné aktivity projektu patrí obnova
a získavanie pracovných návykov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, poskytovanie
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- 17 poradenstva vo všetkých oblastiach života, prevencia sociálno-patologických javov, sociálna mobilita
klienta a sprevádzanie klientov do zdravotníckych zariadení a verejnoprávnych inštitúcií.
Mnohí z Rómov sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a poberajú dávku v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. Vzhľadom na skutočnosť, že niektorí z nich uvedenú
dávku nevyužívajú na účely, na ktorý sa poskytuje, t. j. nehradia z nej výdavky na zabezpečenie
základných životných podmienok (výživa, oblečenie, bývanie a ostatné osobné potreby) pre svoju
rodinu, mesto Snina bolo určené ako osobitný príjemca týchto dávok v zmysle ustanovenia § 23
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Humennom, pracovisko Snina mesačne
zasiela na účet Mestského úradu v Snine pre týchto občanov dávky v hmotnej núdzi a príspevky
k dávke v hmotnej núdzi. Mestský úrad vykoná zrážku poplatkov spojených s užívaním bytov,
nedoplatkov, ktoré má daná osoba voči mestu a iným právnickým osobám. Zvyšok dávky vyplatí
v hotovosti v pokladni alebo vecnou formou prostredníctvom sociálnych kupónov. K 31.12.2017 bol
Mestský úrad v Snine osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam
v hmotnej núdzi v prípade 48 rómskych rodín.
Inštitút osobitného príjemcu mesto Snina plní aj v prípade prídavkov na deti
vyplácaných niektorým rómskym rodinám. V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa
a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
ÚPSVaR rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak
a) z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie
povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa,
b) zistí, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok a príplatok k prídavku na výchovu a výživu
nezaopatreného dieťaťa,
c) podľa oznámenia príslušného orgánu maloleté dieťa spáchalo priestupok,
d) bolo nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa uložené výchovné
opatrenie.
Mesto Snina plnilo funkciu osobitného príjemcu prídavkov na deti k 31.12.2017 u 8 rómskych
rodín. Prídavky na deti boli ich zákonným zástupcom poskytované vo vecnej forme prostredníctvom
sociálnych kupónov.
Potrebnú sociálnu pomoc občanom mesto Snina realizuje aj prostredníctvom poskytovania
jednorazovej dávky podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tiež poskytovaním nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi v nadväznosti na § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Konkrétne podmienky poskytovania uvedených
príspevkov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti. Od novembra 2012 mesto Snina pristúpilo k úprave
predchádzajúceho všeobecne záväzného nariadenia za účelom sprísnenia podmienok poskytovania
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, čo sa odzrkadlilo na znížení počtu žiadateľov i vyplatenej sumy
(viď tabuľka č. 12).Prijatie nového VZN začiatkom roka 2014 vyplynulo a priori zo zmeny
legislatívy, pretože od 1. januára 2014 je účinný nový zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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- 18 Tabuľka č. 12: Vývoj počtu žiadostí a vyplatená suma jednorazových dávok v hmotnej núdzi
a nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi
Rok
2013

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi
Počet
Počet
Vyplatená
žiadostí
priznaných suma v €
72
59
1 861,00

Nevyhnutná okamžitá pomoc
Počet
Počet
Vyplatená
žiadostí
priznaných suma v €
12
12
2 630,00

2014

49

42

1 450,00

15

15

3 241,80

2015

46

34

1 440,00

22

21

3 570,00

2016

35

28

1 140,00

29

22

3 445,00

2017

27

22

825,00

12

9

1 790,00

Zdroj: oddelenie sociálnych vecí a rodiny MsÚ Snina

Tabuľka v bode „7.2 Ďalšie sociálne služby a mimovládne organizácie v meste“ znie:
Tabuľka č.13 – Sociálne služby a mimovládne organizácie v meste
Typ služby

Poznámka

Slovenský zväz zdravotne
postihnutých, Okresná rada

Občania so všetkými druhmi zdravotných postihnutí
(TP,VP,SP,ZP).

Animoterapeuticko jazdecké
centrum Snina

Dôchodcovia, nezamestnaní, občania s telesným
postihnutím, občania s mentálnym postihnutím,
občania s autizmom, bývalí odchovanci detského
domova, deti z problémových rodín, deti s poruchami
správania.

Nadácia ProFutura

Nezamestnaní, osamelí rodičia s maloletými deťmi,
občania v sociálnej núdzi, občania s telesným
postihnutím.

Združenie Rómov pod Vihorlatom

Nezamestnaní, osamelí rodičia s maloletými deťmi,
občania v sociálnej núdzi, občania s telesným
postihnutím, občania po výkone trestu, občania bez
prístrešia, deti z problémových rodín a deti
s poruchami správania.

Centrum pedagogickopsychologických poradenských
služieb

Osamelí rodičia s maloletými deťmi, občania
s telesným postihnutím, občania so zmyslovým
postihnutím, občania s mentálnym postihnutím,
občania s duševnou chorobou, občania s autizmom,
chronicky chorí občania, obete domáceho násilia, deti
z problémových rodín, deti s poruchami správania. PPP
je školské zariadenie, ktoré svoje služby poskytuje
deťom a mládeži od predškolského veku až po
ukončenie prípravy na povolanie.
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Občianske združenie Bocianie deti

Občania v sociálnej núdzi, občania s mentálnym
postihnutím, bývalí odchovanci detského domova, deti
z problémových rodín, deti s poruchami správania.

Úrad práce sociálnych vecí
a rodiny Humenné, detašované
pracovisko Snina

Štátna správa v oblasti sociálnych vecí a služieb
zamestnanosti a plnenie úloh podľa osobitných
predpisov.

Slovenský Červený kríž

Útulok, zariadenie núdzového bývania, zariadenie
podporovaného bývania, opatrovateľská služba,
jedáleň.

Komunita sestier Božského
Vykupiteľa

Strava, poradenstvo, duchovná pomoc, hry s deťmi.

Cirkevné centrum voľné času

Ide o školské zariadenie a základným cieľom je pomoc
rodičom pri ľudskej a občianskej výchove ich detí
prostredníctvom záujmových útvarov.

Centrum voľného času

Ide o školské zariadenie a základným cieľom je pomoc
rodičom pri ľudskej a občianskej výchove ich detí
prostredníctvom záujmových útvarov.

Informačné centrum mladých

Práca s deťmi a mládežou, neformálne vzdelávanie,
voľno-časové aktivity.

Detský domov Snina

Centrum sociálnych služieb Zátišie

Gabriela n. o.
Arcidiecézna charita Košice

Výchova a starostlivosť o deti – dočasne nahradiť
deťom ich prirodzené rodinné prostredie.
Poskytovanie sociálnych služieb podľa zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách – zariadenie
dočasnej starostlivosti o deti, služba včasnej
intervencie, rehabilitačné stredisko, podpora
samostatného bývania a špecializované sociálne
poradenstvo.
Zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb,
špecializované zariadenie, denný stacionár, prepravná
služba.
Denný stacionár, opatrovateľská služba v rámci
národného projektu „Podpora opatrovateľskej služby“

Zdroj: oddelenie sociálnych vecí a rodiny MsÚ Snina

Vloženie textu v bode „7.4 Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci“ vrátane tabuľky
č. 16 a grafu 13 za vetou „Rozpočet mesta Snina schvaľuje Mestské zastupiteľstvo jednak ako
rozpočet na celý rok a jednak ako programový rozpočet mesta Snina na roky 2015 – 2017“:
Financovanie sociálnych služieb v meste je pomerne citlivou záležitosťou. Z celkového
rozpočtu mesta sú finančné prostriedky každoročne vyčleňované aj na sociálnu oblasť. Percento
vyčlenených finančných prostriedkov sa pohybuje za obdobie piatich rokov na úrovni 6,5 až 8 %.
V roku 2014 to bolo výrazne viac až 11,24 %. Mesto Snina prispieva na sociálnu oblasť a snaží sa
riešiť sociálne problémy svojich občanov aktívne. Mesto Snina nevie vyčísliť výšku získaných
prostriedkov z grantov a dotácii za sledované obdobie. Rozpočet mesta a financovanie sociálnych
služieb v meste Snina od roku 2013 je podrobne znázornený v tabuľke č. 16 a grafe č. 13.
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- 20 Tabuľka č.16 – Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci
Rok

Celkový rozpočet
mesta v EUR

Rozpočet mesta na
sociálnu oblasť

Podiel v %

Rok 2013

14 348 434

910 229

6,34

Rok 2014

13 289 066

1 493 830

11,24

Rok 2015

12 849 824

1 034 672

8,05

Rok 2016

13 709 229

924 777

6,75

Rok 2017

13 787 327

1 016 669

7,37

Granty
a dotácie
v EUR
Nedá sa
vyčleniť
Nedá sa
vyčleniť
Nedá sa
vyčleniť
Nedá sa
vyčleniť
Nedá sa
vyčleniť

Zdroj: MsÚ

Graf č. 13 – Financovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci

Financovanie ociálnych služieb a soc. pomoci
2017

1 016 669,0

2016

924 777,0

2015

1 034 672,0

13 787 327,0
13 709 229,0
12 849 824,0

1 493 830,0

2014

13 289 066,0

910 229,0

2013
0,0

Financie použité na sociálnu oblasť
Celkový rozpočet obce

14 348 434,0
5 000 000,0

10 000 000,0

15 000 000,0

Doplnenie bodu č. 7.6 Analýza poskytovateľov sociálnych služieb na území mesta Snina
Sociálne služby na území mesta Snina sú poskytované verejnými a neverejnými
poskytovateľmi sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách.
Sociálna služba môže byť poskytovaná ambulantnou formou, terénnou formou, pobytovou
formou alebo inou formou podľa nepriaznivej sociálnej situácie a prostredia, v ktorom sa fyzická
osoba zdržiava. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je
sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby. Miestom poskytovania
ambulantnej sociálnej služby môže byť aj zariadenie. Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje
fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
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- 21 Pobytová forma sociálnej služby v zariadení sa poskytuje, ak súčasťou sociálnej služby je
ubytovanie. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba alebo týždenná
sociálna služba. V zmysle zákona o sociálnych službách má poskytovanie sociálnych služieb v
prirodzenom prostredí klienta prednosť pred pobytovou formou. Z uvedeného dôvodu sa kladie a aj
v budúcnosti bude klásť dôraz na rozvoj ambulantných a terénnych sociálnych služieb, čo je aj
v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na obdobie rokov 2015 – 2020.
V tejto časti uvádzame zoznam poskytovateľov sociálnych služieb pôsobiacich na území
mesta Snina uvedených v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na webovej stránke
Prešovského samosprávneho kraja. Zoznam je aktualizovaný k 31.03.2017. Rozdelenie
poskytovateľov je podľa druhov sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnej pomoci.
Sociálne služby podľa druhu sú:
• Sociálne služby krízovej intervencie.
• Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi.
• Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
• Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií.
• Podporné služby.
Sociálne služby možno účelne a vhodne spájať.
Sociálne služby krízovej intervencie podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Slovenský
Červený
kríž,
Územný
spolok
Snina

Druh sociálnej
služby

Adresa
prevádzky

Cieľová
skupina

Forma
sociálnej
služby

Kapacita

Verejný/neverejný
poskytovateľ

Útulok

Dom
Humanity
SČK,
1. mája
882/17, Snina

FO podľa
§ 26

Pobytová

10

Neverejný
poskytovateľ

Nízkoprahová
sociálna
služba pre
deti a rodinu

Materská
škola Snina
Budovateľská
2205/12,
Snina

Deti, mládež
a rodina
podľa § 28,
FO
v nepriaznivej
sociálnej
situácii podľa
§ 2 ods. 2
písm. b) a jej
rodina

Ambulantná,
terénna

60

Verejný
poskytovateľ

Zariadenie
núdzového
bývania

Dom
Humanita
SČK,
1. mája
882/17, Snina

Matky
s deťmi
podľa § 29

Pobytová

15

Neverejný
poskytovateľ

IČO:
36152005

Mesto Snina
IČO:
00323560

Slovenský
Červený
kríž,
Územný
spolok
Snina
IČO:
36152005

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK
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- 22 Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Centrum
sociálnych
služieb
Zátišie
IČO:
00695432

Centrum
sociálnych
služieb
Zátišie
IČO:
00695432

Druh sociálnej
služby

Adresa prevádzky

Cieľová
skupina

Forma
sociálnej
služby

Kapacita

Verejný/neverejný
poskytovateľ

Zariadenie
dočasnej
starostlivosti o
deti

Československej
armády 1594/5,
Snina

Maloleté
nezaopatrené dieťa
podľa
§
32

Pobytová
celoročná

2

Verejný
poskytovateľ,
PO zriadená VÚC

Československej
armády 1594/5,
Snina

Deti do 7-ich
rokov ich
veku, ak je
ich vývoj
ohrozený
z dôvodu
zdravotného
postihnutia
a ich rodina

Ambulantná,
terénna

5

Verejný
poskytovateľ,
PO zriadená VÚC

Služba včasnej
intervencie

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku podľa zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Druh sociálnej
služby

Adresa prevádzky

Cieľová skupina

Forma
sociálnej
služby

Kapacita

Verejný/neverejný
poskytovateľ

Slovenský
Červený kríž,
Územný
spolok Snina

Zariadenie
podporovaného
bývania

Dom Humanity
SČK,
1. mája 882/17,
Snina

FO podľa
§ 34

Pobytová
celoročná

10

Neverejný
poskytovateľ

Zariadenie pre
seniorov –
Domov
pokojnej
staroby

Námestie
Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina

FO podľa
§ 35

Pobytová
celoročná

64

Verejný
poskytovateľ

IČO: 37886983

Zariadenie pre
seniorov

Československej
armády 1601,
Snina

FO podľa
§ 35

Pobytová
celoročná

42

Neverejný
poskytovateľ

Centrum
sociálnych
služieb Zátišie
IČO: 00695432

Rehabilitačné
stredisko

Československej
armády 1594/5,
Snina

Deti
a plnoleté FO
podľa
§ 37

Ambulantná

18

Verejný
poskytovateľ,
PO zriadená
VÚC

Domov
sociálnych
služieb

Československej
armády 1601,
Snina

FO podľa
§ 38

Pobytová
celoročná

2

Neverejný
poskytovateľ

Špecializované
zariadenie

Československej
armády 1601,
Snina

FO podľa § 39
so zdravotným
postihnutím
Alzheimerova
choroba,
Parkinsonova
choroba,
demencie

Pobytová
celoročná

7

Neverejný
poskytovateľ

IČO: 36152005

Mesto Snina

IČO: 00323560

Gabriela n. o.

Gabriela n. o.
IČO: 37886983

Gabriela n. o.
IČO: 37886983

36

rôzneho typu,
etiológie
IČO: 37886983

Denný
stacionár

Československej
armády 1601,
Snina

FO podľa
§ 40

Ambulantná

10

Neverejný
poskytovateľ

Arcidiecézna
charita
Košice

Denný
stacionár

Námestie Jána
Pavla II. 2059/2,
Snina

Seniori,
zdravotne
postihnutí
občania

Ambulantná

21

Neverejný
poskytovateľ

Arcidiecézna
charita
Košice

Denný
stacionár

Jána Bottu 142,
Snina

Zdravotne
postihnutí
občania

Ambulantná

20

Neverejný
poskytovateľ

Mesto Snina

Opatrovateľská
služba

Mesto Snina

FO podľa
§ 41

Terénna

-

Verejný
poskytovateľ

Slovenský
Červený kríž,
Územný
spolok Snina

Opatrovateľská
služba

Mesto Snina,
obce okresu
Snina

FO podľa
§ 41

Terénna

-

Neverejný
poskytovateľ

Okres Snina

FO s ŤZP
alebo
nepriaznivým
zdravotným
stavom podľa
§ 42

Terénna

-

Neverejný
poskytovateľ

Gabriela n. o.

IČO: 35514027

IČO: 35514027
IČO: 00323560

IČO: 36152005

Gabriela n. o.
IČO: 37886983

Prepravná
služba

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK a KSK

Podporné služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Druh sociálnej
služby

Adresa prevádzky

Cieľová
skupina

Forma
sociálnej
služby

Kapacita

Verejný/neverejný
poskytovateľ

Mesto Snina
IČO:
00323560

Denné
centrum

Základná škola,
Budovateľská
1992/9, Snina

FO podľa
§ 56

Ambulantná

30

Verený
poskytovateľ

Mesto Snina

Denné
centrum

MKOS,
Strojárska
2061/96, Snina

FO podľa
§ 56

Ambulantná

30

Verený
poskytovateľ

Podpora
samostatného
bývania

Okres Snina

FO podľa
§ 57

Terénna

-

Verejný
poskytovateľ,
PO zriadená
VÚC

Jedáleň

Zariadenie pre
seniorov –
Domov pokojnej
staroby,
Námestie
Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina

FO podľa
§ 58

Ambulantná,
terénna

-

Verený
poskytovateľ

Jedáleň

Dom Humanity
SČK,
1. mája 882/17,
Snina

FO podľa
§ 58

Ambulantná,
terénna

-

Neverejný
poskytovateľ

IČO:
00323560

Centrum
sociálnych
služieb
Zátišie
IČO:
00695432

Mesto Snina
IČO:
00323560

Slovenský
Červený
kríž,
Územný
spolok Snina
IČO:
36152005

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK
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- 24 Odborné činnosti podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Centrum
sociálnych
služieb
Zátišie
IČO:
00695432

Druh sociálnej
služby

Adresa
prevádzky

Cieľová skupina

Sociálne
Československej
poradenstvo - armády 1594/5,
Snina
špecializované

Osoby s ťažkým
zdravotným
postihnutím
(zdravotné,
telesné a duševné
postihnutie) bez
vekového
obmedzenia, ich
rodičia a rodinní
príslušníci, deti
a mládež
marginalizovanej
rómskej
komunity a ich
rodičia, prípadne
ich rodinní
príslušníci

Forma
sociálnej
služby

Kapacita

Verejný/neverejný
poskytovateľ

-

Verejný
poskytovateľ,
PO zriadená
VÚC

Ambulantná

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK

Zariadenia zriadené v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o SPOD a SK
Poskytovateľ

Cieľová skupina

Detský
domov
Snina

Špecializovaná samostatná
skupina pre deti s duševnou
poruchou
Samostatná skupina
(integrovaná skupina pre
deti s ľahšími stavmi
duševnej poruchy)

IČO:
00520608

Samostatná skupina pre
mladých dospelých

Adresa prevádzky

Kapacita

Švermova 2693/32, Snina

8

SNP 35, Snina

10

Palárikova 1603/2, Snina

4

Zdroj: Webová stránka - Detský domov Snina

Adresár poskytovateľov sociálnych služieb v členení na:
• Verejných poskytovateľov sociálnych služieb
• Neverejných poskytovateľov sociálnych služieb
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- 25 Verejní poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Mesto
Snina

IČO:
00323560

Druh sociálnej
služby

Nízkoprahová
sociálna služba
pre deti a
rodinu
Zariadenie pre
seniorov –
Domov
pokojnej
staroby
Opatrovateľská
služba
Denné centrum
Denné centrum
Jedáleň

Centrum
sociálnych
služieb
Zátišie
IČO:
00695432

Zariadenie
dočasnej
starostlivosti o
deti
Služba včasnej
intervencie
Rehabilitačné
stredisko
Podpora
samostatného
bývania
Sociálne
poradenstvo špecializované

Adresa prevádzky

Telefón

Mailová adresa

Budovateľská
2205/12, Snina

057/7561890
0917 598 772

miroslava.spitalikova@snina.sk

Námestie Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina

057/7561893
0915 394 234

jarmila.sivcova@snina.sk

Mesto Snina

057/7561891

eva.krivjancinova@snina.sk

057/7561890
0915 964 165

jana.makajova@snina.sk

057/7561890
0915 964 165

jana.makajova@snina.sk

057/7561894
0905 535 692

marta.jarolinova@snina.sk

057/7622452
057/7798139

riaditel@csszatisie.sk

Základná škola
Budovateľská
1992/9, Snina
MKOS,
Strojárska
2061/96, Snina
Námestie Božieho
milosrdenstva
2726/2, Snina

Webová stránka

www.snina.sk

Československej
armády 1594/5,
Snina
Československej
armády 1594/5,
Snina
Československej
armády 1594/5,
Snina

www.csszatisie.sk

Okres Snina
Československej
armády 1594/5,
Snina

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK
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- 26 Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
Poskytovateľ

Druh sociálnej služby

Arcidiecézna
charita Košice

Denný stacionár

IČO: 35514027

Gabriela n. o.
IČO: 37886983

Denný stacionár
Zariadenie pre
seniorov
Domov
sociálnych
služieb
Špecializované
zariadenie
Denný stacionár
Prepravná
služba
Útulok

Slovenský
Červený kríž,
Územný
spolok Snina
IČO: 36152005

Zariadenie
núdzového
bývania
Zariadenie
podporovaného
bývania
Opatrovateľská
služba
Jedáleň

Adresa prevádzky
Námestie Jána
Pavla II. 2059/2,
Snina
Jána Bottu 142,
Snina
Československej
armády 1601,
Snina
Československej
armády 1601,
Snina
Československej
armády 1601,
Snina
Československej
armády 1601,
Snina

Telefón

Mailová adresa

Webová stránka

0903 982 907

stacionar.snina@charita-ke.sk

0911 680 197

stacionar.svstefana@charita-ke.sk

051/7732500
0948 736 872
0948 169 753

gabriela@gabrielapo.sk

057/7659098
0903 558 946

sus.snina@redcross.sk

www.charita-ke.sk

www.gabrielapo.sk

Okres Snina
Dom Humanity
SČK,
1. mája 882/17,
Snina
Dom Humanity
SČK,
1. mája 882/17,
Snina

www.redcross.sk

1. mája 882/17,
Snina
Mesto Snina,
obce okresu
Snina
1. mája 882/17,
Snina

Zdroj: Register poskytovateľov sociálnych služieb PSK, www.charita-ke.sk

Doplnenie bodu č. 7.7 Analýza požiadaviek prijímateľov sociálnych služieb
V súčasnej dobe sú sociálne služby verejnými a neverejnými poskytovateľmi poskytované
107 prijímateľom s trvalým pobytom na území mesta Snina.
Poskytovateľ
Verejný poskytovateľ na
území mesta Snina
Neverejný poskytovateľ na
území mesta Snina
Neverejný poskytovateľ mimo
územia mesta Snina
Neverejný poskytovateľ mimo
územia mesta Snina

Druh sociálnej služby

Počet prijímateľov
31

Zariadenie pre seniorov

20
10

Zariadenie opatrovateľskej služby

3
40

- 27 –
Neverejný poskytovateľ mimo
územia mesta Snina
Neverejný poskytovateľ na
území mesta Snina

Špecializované zariadenie

3

Denný stacionár

40

Za posledné tri roky (2015 – 2018) mesto Snina zaznamenáva rapídny nárast požiadaviek ako
na terénne sociálne služby poskytované formou opatrovateľskej služby, tak aj na umiestnenie do
rôznych zariadení sociálnych služieb (najmä do zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej
služby a do špecializovaného zariadenia). Z toho vyplýva potreba budovania ďalších kapacít, ktoré
by riešili požiadavky narastajúceho počtu prijímateľov sociálnych služieb.
Text v bode „9 Materské školy“ znie:
Na území mesta Snina pôsobí 9 materských škôl, 6 základných škôl a 4 stredné školy. Deti
a mládež v meste Snina tak môžu dostať nielen základné vzdelanie, ale aj kvalitné vzdelanie na
stredných školách a odborných školách, priamo vo svojom rodnom meste. Vzdelávanie tu získava aj
veľa detí z okolitých obcí.
Text v bode „9.1 Materské školy“ vrátane tabuliek č. 19 a 20 znie:
Na území mesta Snina je celkovo 9 materských škôl. Z toho je 6 v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina, 2 materské školy sú súkromné a 1 je cirkevná. Materské školy navštevujú i deti zo
sociálne znevýhodneného prostredia. Tieto deti sú sledované len v materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina. Počet detí v materských školách sa za sledované obdobie
drží približne na rovnakej úrovni. Stúpanie počtu živonarodených detí, alebo klesanie, je len
minimálne. Materské školy sú v súčasnosti nútené zvyšovať úroveň poskytovaných služieb,
spestrovať a obohacovať ponuku svojich aktivít, prichádzať s novými metódami práce, aby
každoročne prilákali nové deti do svojich brán. Podrobný prehľad o počte detí navštevujúcich
materské školy v meste Snina od školského roku 2012/2013 je znázornený v tabuľkách č. 19 a 20.
Tabuľka č.19 – Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Celkový počet žiakov v MŠ (C) /počet detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia (SZP)
Názov MŠ

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

MŠ
Budovateľská

105

2

106

8

111

6

122

18

120

0

MŠ
Čsl. armády

65

9

67

10

65

10

78

8

79

0

MŠ
Duk. hrdinov

61

2

58

3

56

3

58

4

60

0

MŠ
Kukučínova

115

16

117

14

121

15

116

6

111

0

MŠ
Palárikova

74

4

78

7

80

6

70

2

68

0

41

MŠ
Perečínska

84

8

93

7

86

5

81

7

88

3

Zdroj: MsÚ – Výkaz o materskej škole Škol 1 – 01 (zber údajov podľa stavu k 20.09. príslušného
kalendárneho roka)

Tabuľka č. 20: Materské školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti
Celkový počet žiakov v MŠ (C) / počet detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia (SZP)
Názov MŠ

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

Súkromná
MŠ
Vihorlatská

66

0

61

0

56

0

54

0

37

0

Súkromná
MŠ
Komenského

40

0

46

0

47

0

46

0

42

0

Cirkevná MŠ
sv. Márie
Goretti

83

0

74

0

69

0

70

0

71

0

Pozn.: 1.9.2012 – termín začatia činnosti SMŠ Komenského 2779, Snina

Text v bode „9.2 Základné školy“ vrátane tabuliek č. 21 a 22 znie:
Na území mesta Snina sa nachádza celkovo 5 základných škôl a 1 Špeciálna základná škola.
V školskom roku 2015/2016 bola zrušená ZŠ 1. mája, z dôvodu neustále klesajúcemu počtu detí. V
súčasnosti funguje ako Elokované pracovisko 1. mája, patriace pod ZŠ P. O. Hviezdoslava.
Z celkového počtu škôl sú 4 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Trendom od školského roku
2012/2013 po súčasnosť je mierne stúpanie počtu žiakov navštevujúcich základné školy skoro na
všetkých daných školách. Pokles žiakov za sledované obdobie zaznamenali na ZŠ Komenského a na
Špeciálnej základnej škole. Vo všetkých Sninských školách sa neustále zlepšuje ponuka
mimoškolských aktivít /krúžková činnosť/, školy využívajú nové technológie i metódy učenia sa, a
preto si žiaci, a najmä rodičia môžu vyberať medzi kvalitnými školami.
U väčšiny základných škôl prebehli rekonštrukcie budov, vnútorných i vonkajších priestorov
a rovnako aj vybavenia, ako sú napr. interaktívne tabule, digitálna knižnica a pod., pretože školy
využili dotácie z eurofondov na svoju obnovu. Školy tak ponúkajú kvalitné vzdelanie v adekvátnych
priestoroch, s využitím modernej edukačnej techniky pre všetky deti, a to nielen z mesta Snina, ale aj
z okolitých obcí.
Podrobný prehľad o počte žiakov navštevujúcich základné školy v meste Snina uvádzame
v tabuľkách č. 21 a 22.
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- 29 Tabuľka č.21 – Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Celkový počet žiakov v ZŠ (C) / počet žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia (SZP)
Názov ZŠ

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

C

SZP

ZŠ
Budovateľská

196

61

187

65

181

62

164

54

197

13

ZŠ
Komenského

277

29

271

32

276

30

272

20

255

0

ZŠ P. O.
Hviezdoslava

347

51

356

53

385

53

390

50

397

0

Elokované
pracovisko
1. mája

-

-

-

-

-

-

243

27

208

0

ZŠ 1. mája

331

40

306

36

271

40

-

-

-

-

ZŠ
Študentská

441

66

441

74

443

62

442

52

456

0

Zdroj: MsÚ – Výkaz o základnej škole Škol 3 – 01, Výkaz Škol 4- 01, Protokol o zbere údajov (zber údajov
podľa stavu k 15.09. príslušného kalendárneho roka)

Tabuľka č.22 – Základné školy v inej zriaďovateľskej pôsobnosti
Celkový počet žiakov v ZŠ (C) / počet integrovaných žiakov (IŽ)
Názov ZŠ

2012/2013
C
IŽ

2013/2014
C
IŽ

2014/2015
C
IŽ

2015/2016
C
IŽ

2016/2017
C
IZ

Cirkevná
spojená škola
sv. Cyrila
a Metoda,
Švermová 10

215

0

230

0

270

0

297

0

293

0

Špeciálna ZŠ
Komenského

81

0

82

0

82

0

77

0

70

0

Zdroj: MsÚ – Výkaz o počte žiakov Škol 40 – 01 (zber údajov podľa stavu k 15.09. príslušného kalendárneho
roka)
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- 30 Doplnenie bodu „9.3 Stredné školy“ o Spojenú školu internátnu:
Spojená škola internátna, Palárikova 1602/1, 069 01 Snina
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
História spojenej školy internátnej sa začala písať v roku 1983, keď vzniklo odborné učilište
internátne v Snine s pôvodným názvom Osobitné odborné učilište. Jeho hlavnou úlohou bola príprava
mentálne postihnutej mládeže na robotnícke povolanie v učebných odboroch s upravenými učebnými
plánmi. Vyučovať sa začalo od 1. septembra 1983 v dvoch učebných odboroch: obuvník a kováč, do
ktorých bolo prihlásených 18 žiakov rozdelených do dvoch tried. S účinnosťou od 1. júna 1990 sa
zmenil názov školy na „ Odborné učilište Snina“ a od 24. júla 1996 názov školy znel „Odborné
učilište internátne v Snine s právnou subjektivitou“. Názov Odborného učilišťa internátneho sa
zmenil na Spojenú školu internátnu od 01.01.2015 z dôvodu, že ďalšou organizačnou zložkou školy
okrem Odborného učilišťa sa stala aj Praktická škola. Od 01.09.2018 bude ďalšou organizačnou
zložkou školy Špeciálna základná škola.
Spojená škola internátna (ďalej len SŠI) pripravuje mládež so zdravotným postihnutím na
výkon robotníckych povolaní. Pri svojej činnosti využíva špeciálno-pedagogické metódy
a poskytuje žiakom odborné teoretické a praktické všeobecné vzdelanie, v rozsahu stanovenom
školskými vzdelávacími programami. Cieľom je poskytnúť dievčatám a chlapcom čo najvyššie
teoretické i odborné vedomosti, pracovné návyky a zručnosti vo zvolenom učebnom odbore, aby sa
bez väčších problémov mohli zaradiť do pracovného pomeru, ako i do spoločnosti.
Predmetom činnosti je príprava žiakov na výkon povolania v týchto učebných odboroch: strojárska
výroba, gastronomické služby, cukrárska výroba, výroba konfekcie, textilná výroba, kožiarska
výroba, stavebná výroba, poľnohospodárska výroba, opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych
zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti atď. Príprava vo všetkých učebných odborov trvá
tri roky.
Vzhľadom na výchovno-vzdelávací proces sa škola člení na:
úsek teoretického vyučovania
úsek praktickej prípravy (odborný výcvik)
úsek výchovy mimo vyučovania (školský internát)
V súčasnej dobe na škole študuje 86 žiakov v 13 triedach.
Od školského roku 2008/2009 je súčasťou školy centrum špeciálno-pedagogického
poradenstva (ďalej CŠPP). CŠPP pri SŠI Snina je poradenské zariadenie, účelom ktorého je
poskytovať psychologické, diagnostické, psychoterapeutické, špeciálno-pedagogické a rehabilitačné
služby a starostlivosť deťom, mládeži a osobám so zdravotným znevýhodnením, ako aj poradenské
a metodické služby ich zákonným zástupcom a pedagogickým pracovníkom formou ambulantnej
starostlivosti a návštev v prostredí, v ktorom žiak žije.
Od školského roku 2014/2015 súčasťou SŠI je aj Praktická škola, ktorá poskytuje
vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym
postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím,
ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole.
Zdroj: www.ssisnina.edupage.org, PaedDr. Jana Kandriková, riaditeľka školy
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- 31 Názov v bode 11 vrátane textu znie:
11 VÍZIA, STRATEGICKÉ CIELE A CIEĽOVÉ SKUPINY KOMUNITNÉHO PLÁNU
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V MESTE SNINA
Národnými prioritami rozvoja na roky 2015 – 2020 sú:
•
•
•
•

zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb v súlade s potrebami komunity,
podporiť prechod prijímateľov sociálnych služieb z inštitucionálnej starostlivosti na
komunitnú starostlivosť,
podporiť rozvoj sociálnych služieb dostupných pre osoby zotrvávajúce v priestorovo
segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
zvyšovať kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.

Nadväzujúc na národné priority rozvoja sociálnych služieb a na základe zmapovania
demografickej štruktúry obyvateľov mesta, existujúceho stavu v oblasti poskytovania sociálnych
služieb a sociálnej pomoci v meste, sumarizácie potrieb občanov mesta vo vzťahu k sociálnej pomoci
a sociálnym službám, cieľových skupín a SWOT analýz bola definovaná vízia a stratégia mesta Snina
v oblasti rozvoja sociálnych služieb.

Vízia rozvoja sociálnych služieb na území mesta Snina
Mesto Snina bude v roku 2025 poskytovať kvalitné, komplexné, adresné a dostupné
sociálne služby pre jednotlivé skupiny obyvateľov, predovšetkým na komunitnej úrovni,
ktorých hlavným poslaním je podpora začleňovania ľudí do spoločnosti, sociálna súdržnosť
s akceptáciou ich práv na slobodný a nezávislý život.
Stratégia komunitného plánu sociálnych služieb v meste Snina na roky 2015 – 2025 je
založená na troch úrovniach a to na stanovení:
• globálneho cieľa,
• strategických cieľov,
• opatrení.

Globálny cieľ

Zabezpečenie kvalitných sociálnych služieb, v ktorých sa presadzuje ľudsko-právny
rozmer a orientácia na potreby a preferencie ich prijímateľov, s dôrazom na ich
dostupnosť a prístupnosť, ako aj dlhodobú finančnú udržateľnosť a efektívnosť.
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- 32 S cieľom dosiahnutia globálneho cieľa sú formulované konkrétne ciele a opatrenia pre 4 cieľové
skupiny:
•
•
•
•

Seniori
Ťažko zdravotne postihnutí občania a občania so zdravotnými obmedzeniami
Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia
Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania

V procese tvorby komunitného plánu sociálnych služieb v meste Snina boli ciele a konkrétne
opatrenia špecificky orientované na vyššie uvedené cieľové skupiny, pričom boli zohľadňované aj
potreby ostatných občanov mesta. Jednotlivé opatrenia boli koncipované tak, aby ich naplnením došlo
k uspokojeniu potrieb v oblasti sociálnych služieb a sociálnej pomoci v širšom kontexte a mohli ich
využívať všetci obyvatelia mesta Snina.
Doplnenie bodu 11.1.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov cieľovej skupiny „Seniori“
v tabuľke o opatrenia:
„Opatrenie 1.3. Pokračovať v poskytovaní stravovania a dovozu obedov do
domácnosti
Opatrenie 1.4. Podpora opatrovateľskej služby
Opatrenie 1.5. Zriadenie prepravnej služby“

Cieľ 1:
Opatrenie 1.1.

Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste o nové typy služieb
podľa zákona o sociálnych službách
Spustiť do prevádzky zariadenie pre seniorov - Domov pokojnej
staroby

Opatrenie 1.2.

Zriadiť v meste denný stacionár pre seniorov

Opatrenie 1.3.

Pokračovať v poskytovaní stravovania a dovozu obedov do
domácnosti

Opatrenie 1.4.

Podpora opatrovateľskej služby

Opatrenie 1.5.

Zriadenie prepravnej služby

Cieľ 2:
Opatrenie 2.1.
Opatrenie 2.2.
Cieľ 3:
Opatrenie 3.1.

Rozšíriť podporné služby pre seniorov v oblasti neformálneho
vzdelávania a kultúrno-spoločenských aktivít
Rozšírenie podporných služieb pre seniorov v oblasti neformálneho
vzdelávania
Podporiť a rozšíriť činnosť denných centier pre seniorov
Komplexné poradenské, konzultačné a informačné služby pre
seniorov
Vytvoriť funkčný poradenský, konzultačný a informačný systém pre
seniorov

Doplnenie bodu 11.1.5 „Špecifikácia jednotlivých opatrení“ o tabuľky č. 3, 4 a 5
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- 33 Vloženie tabuľky č. 3 – Špecifikácia opatrenia 1.3.
Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste o nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Opatrenie 1.3.: Pokračovať v poskytovaní stravovania a dovozu obedov do
domácnosti
Charakteristika opatrenia:
Mesto Snina zabezpečovalo rozvoz stravy pre seniorov a osoby ŤZP už v minulosti. Donáška stravy
do domácnosti bola zabezpečovaná prostredníctvom opatrovateliek a uchádzačov o zamestnanie
vykonávajúcich menšie obecné služby podľa § 12 zákona č. 504/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Túto službu využíva ročne
priemerne 90 až 100 občanov mesta Snina. Na podporu a rozšírenie tejto služby pre občanov mesta sa
nám podarilo v roku 2016 získať dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb podľa § 2 písm. a)
v znení zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva. Dotáciu sme získali na kúpu
osobného motorového vozidla s izotermickou úpravou na rozvoz stravy. Obedy do domácností tak
môžeme rozvážať ešte rýchlejšie a vo väčšom rozsahu a k občanom ich privážame ešte teplé. Občania,
ktorí to potrebujú, si na túto službu zvykli a v záujme mesta je, aby táto služba bola v meste naďalej
zabezpečovaná. V prípade dopytu zo strany cieľovej skupiny, rozšírená o kúpu ďalšieho vozidla.
Očakávaný dopad opatrenia:
• Funkčné poskytovanie sociálnej služby v súlade s potrebami občanov
• Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov
• Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby
• Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
• Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
• Nové pracovné príležitosti v meste Snina
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum a monitoring aktuálnych potrieb u cieľovej skupiny
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie služieb z hľadiska rozsahu
a závažnosti
A3: V prípade zvýšeného záujmu, príprava projektového zámeru, podľa aktuálnej výzvy na
kúpu ďalšieho vozidla na rozvoz stravy
A4: Naďalej rozvážať stravu pre seniorov a osoby s ŤZP zo všetkých dostupných
stravovacích zariadení v meste, ktorí o takúto službu požiadajú
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: neverejní poskytovatelia, MPSVaR SR
Počet klientov: nie je možné určiť, podľa záujmu cieľovej skupiny
Predpokladané finančné náklady: 20 000,- €
Zdroje financií: rozpočet mesta, dotácie
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Neochota zo strany cieľovej skupiny prispievať na sociálnu službu
Nezáujem o službu zo strany cieľovej skupiny
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- 34 Efektivita:
•
•

Podpora zotrvania občanov mesta v ich prirodzenom prostredí
Poskytovanie služieb na uspokojenie potrieb občanov mesta s využitím minimálnych finančných
zdrojov

Ľudské zdroje: 10 až 12 ľudí, ktorí budú zabezpečovať rozvoz stravy

Vloženie tabuľky č. 4 – Špecifikácia opatrenia 1.4.
Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste o nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Opatrenie 1.4.: Podpora opatrovateľskej služby
Charakteristika opatrenia:
Demografický vývoj a starnutie obyvateľstva mesta Snina má stúpajúci trend. V najbližších rokoch
treba počítať so zvýšeným dopytom po terénnych sociálnych službách práve pre seniorov v zmysle
deinštitucionalizácie sociálnych služieb.
Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je opatrovateľská služba sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy
č. 3 a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Rozsah poskytovaných úkonov je podrobne upravený v menovanom zákone.
Mesto Snina v súčasnosti poskytuje opatrovateľskú službu pre 80 odkázaných osôb a zamestnáva na
tento účel 62 opatrovateliek (údaj známy k 31.12.2017). Táto sociálna služba je v meste využívaná vo
veľkej miere. Umožňuje odkázaným občanom zotrvať v ich prirodzenom prostredí čo najdlhšie
a pomáha uľahčovať príbuzným náročnú starostlivosť o svojich blízkych. Opatrovateľskú službu
v meste chceme zachovať prípadne rozšíriť. Finančné zdroje by mesto mohlo získať aj zapojením sa
do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, čím by odľahčilo svoj rozpočet na takto
nákladnú sociálnu službu. V súčasnosti je opatrovateľská služba hradená z rozpočtu mesta Snina
a prijímatelia sociálnej služby si časť uhrádzajú z vlastných zdrojov podľa rozsahu poskytovanej
služby. V neposlednom rade táto služba zvyšuje zamestnanosť v meste a opatrovateľky nemusia
cestovať do zahraničia.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•
•
•
•

Umožní odkázaným občanom zotrvať čo najdlhšie v ich prirodzenom domácom prostredí
Funkčné poskytovanie sociálnej služby v súlade s potrebami občanov
Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov
Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
Nové pracovné príležitosti v meste Snina
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- 35 Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Poskytovať opatrovateľskú službu v meste aj naďalej
A2: Prieskum a monitoring aktuálnych potrieb u cieľovej skupiny
A3: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie služieb z hľadiska rozsahu
a závažnosti
A4: Sledovanie výziev na internete
A5: V prípade vyhlásenia vhodnej výzvy, okamžité zapojenie sa a príprava projektu
a podkladov
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: IA MPSVaR SR, neverejní poskytovatelia
Počet klientov: podľa záujmu cieľovej skupiny
Predpokladané finančné náklady: nie je možné určiť
Zdroje financií: rozpočet mesta, dotácie, súkromný sektor, Národný projekt Podpora opatrovateľskej
služby
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Nevhodné nastavenie podmienok výzvy Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby
Neochota prijímateľov sociálnej služby prispievať na túto sociálnu službu
Nezáujem o službu zo strany cieľovej skupiny

Efektivita:
•
•
•

Podpora zotrvania občanov mesta v ich prirodzenom prostredí
Využitie miestnych zdrojov na efektívne riešenie potrieb svojich občanov
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách

Ľudské zdroje: 62 - počet opatrovateliek v súčasnosti

Vloženie tabuľky č. 5 – Špecifikácia opatrenia 1.5.
Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste o nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Opatrenie 1.5.: Zriadenie prepravnej služby
Charakteristika opatrenia:
V zmysle § 42 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je prepravná služba sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie.
Zriadením tejto služby v meste Snina by sme rozšírili naše služby o ďalšiu terénnu sociálnu službu,
ktorá by prispela ku skvalitneniu života odkázaných občanov v našom meste. Mnohí seniori a občania
ŤZP v našom meste žijú osamelo. Ak sa chcú niekde prepraviť, musia si zavolať taxi službu, alebo sa
spoľahnúť na ochotu rodinných príslušníkov, susedov, či známych, ktorí sú často zaneprázdnení. Táto

49

- 36 služba by im umožnila dopraviť sa na miesto určenia a zachovali by si pocit samostatnosti
a nezávislosti. Pocit vlastnej hodnoty je pre týchto ľudí veľmi dôležitý.
Zakúpené motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou by bolo zároveň využívané aj na sprístupnenie
sociálnej služby imobilným klientom v dennom stacionári.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•
•

Funkčné poskytovanie sociálnej služby v súlade s potrebami občanov
Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov
Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum a monitoring aktuálnych potrieb u cieľovej skupiny
A2: Komplexné vyhodnotenie prieskumu, vrátane sumarizácie služieb z hľadiska rozsahu
a závažnosti
A 3: Získanie finančných prostriedkov na zakúpenie vozidla, sledovanie výziev na internete
A 4: Zakúpenie vozidla na realizáciu opatrenia
A 5: Informovanie verejnosti o novej sociálnej službe
A 6: Začatie poskytovania prepravnej služby
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: neverejní poskytovatelia, MPSVaR SR
Počet klientov: seniori a ŤZP občania mesta Snina
Predpokladané finančné náklady: 20 000 € kúpa auta, mzda pre šoférov a odvody
Zdroje financií: Európsky sociálny fond, MPSVR SR, ÚPSVaR, VÚC, Nadácie – SPP, Markíza,
Orange, NADÁCIA SOCIA a iné
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nezáujem zo strany cieľovej skupiny využívať danú sociálnu službu
Neochota zo strany cieľovej skupiny prispievať na túto sociálnu službu
Nedostatok finančných zdrojov na kúpu a prevádzku motorového vozidla

Efektivita:
•
•
•

Podpora zotrvania občanov mesta v ich prirodzenom prostredí
Využitie miestnych zdrojov na efektívne riešenie potrieb svojich občanov
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách

Ľudské zdroje: 1 – 2 zamestnanci (šoféri)
Doterajšie tabuľky č. 3, 4, 5 sa označujú ako tabuľky č. 6, 7, 8.
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- 37 Doplnenie bodu 11.2.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov cieľovej skupiny „Ťažko zdravotne
postihnutí občania a občania so zdravotnými obmedzeniami“ v tabuľke o opatrenia:
„Opatrenie 1.2. Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby“

Cieľ 1:
Opatrenie 1.1.
Opatrenie 1.2.
Cieľ 2:
Opatrenie 2.1.
Cieľ 3:
Opatrenie 3.1.
Cieľ 4:
Opatrenie 4.1.
Cieľ 5:
Opatrenie 5.1.

Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste zameraných na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku o nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Zriadiť v meste požičovňu kompenzačných a zdravotných pomôcok
Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
Rozšíriť podporné služby pre Ťažko zdravotne postihnutých
občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami v oblasti
vzdelávania a kultúrno-spoločenských aktivít
Zabezpečiť vhodné a dostupné priestory na klubovú činnosť pre ŤZP
občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami
Podporiť aktívny pracovný život ťažko zdravotne postihnutých
občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami
Podporovať zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk na
území mesta Snina
Komplexné poradenské, konzultačné a informačné služby pre ťažko
zdravotne postihnutých občanov a občanov so zdravotnými
obmedzeniami
Funkčný informačný systém a systém efektívnej komunikácie inštitúcií
a mimovládnych organizácií pracujúcimi s ťažko zdravotne postihnutými
občanmi a občanmi so zdravotnými obmedzeniami
Lepšia dostupnosť služieb v meste Snina odstránením existujúcich
bariér a realizáciou bezbariérových stavieb
Odstrániť existujúce bariéry v meste Snina na verejných priestranstvách
v rámci úradov, verejných inštitúcií, v zariadeniach kultúrneho
a spoločenského života

Doplnenie bodu 11.2.5 „Špecifikácia jednotlivých opatrení“ o tabuľku č. 2

Vloženie tabuľky č. 2 – Špecifikácia opatrenia 1.2

Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste zameraných na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku o nové typy služieb podľa zákona o sociálnych službách
Opatrenie 1.2.: Zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
Charakteristika opatrenia:
Pri riešení nepriaznivej situácie mnohých občanov, častejšie vznikla potreba zariadenia
opatrovateľskej služby v našom meste, kde by sme dočasne mohli pomôcť občanom odkázaným na
pomoc inej fyzickej osoby a nemuseli by sme hľadať pomoc v iných mestách.
V zariadení opatrovateľskej služby sa v zmysle § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna
služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej
nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
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- 38 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• ubytovanie,
• stravovanie,
• upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
• utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí.
V meste Snina sú zriadené zariadenia pre seniorov, domov sociálnych služieb a špecializované
zariadenie. Dané zariadenie v meste Snina absentuje. Dopyt po danom zariadení je zo strany občanov
ŤZP, ktorí nespĺňajú podmienky vo vyššie uvedených sociálnych zariadeniach.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•
•
•
•

Efektívne riešenie nepriaznivého stavu plnoletej fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby na určitý čas
Funkčné poskytovanie sociálnej služby v súlade s potrebami občanov
Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov
Spokojnosť občanov využívajúcich sociálne služby
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
Nové pracovné príležitosti v meste Snina

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum dopytu potrieb a monitoring aktuálnych potrieb u ŤZP občanov
A2: Výber vhodných priestorov pre zriadenie zariadenia opatrovateľskej služby
A3: Spracovanie projektovej dokumentácie
A4: Získanie finančných prostriedkov
A5: Rekonštrukcia priestorov pre podmienky zariadenia opatrovateľskej služby
A6: Registrácia zariadenia na VÚC, príprava potrebných podkladov, materiálov
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2020
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: MPSVaR, VÚC
Počet klientov: 12 klientov
Predpokladané finančné náklady: 1 000 000,- €
Zdroje financií: MPRV SR, MPSVaR SR, rozpočet mesta, eurofondy, Integrovaný regionálny
operačný program a pod.
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Nevhodné priestory
Nezáujem zo strany cieľovej skupiny prispievať na sociálnu službu
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- 39 Efektivita:
•
•
•

Poskytnutie efektívnej pomoci pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
na určitý čas
Využitie miestnych zdrojov na efektívne riešenie potrieb svojich občanov
Rozšírenie ponuky sociálnych služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry zariadenia opatrovateľskej služby
Doterajšie tabuľky č. 2, 3, 4 sa označujú ako tabuľky č. 3, 4, 5.
Doplnenie bodu 11.3.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov cieľovej skupiny „Deti, mládež a rodiny
v riziku sociálneho vylúčenia“ v tabuľke o ciele a opatrenia:
„Opatrenie 2.2. Umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením lepší prístup k
vzdelávaniu
Cieľ 4: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života
Opatrenie 4.1. Vytvorenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa (tzv. detské jasle)
Cieľ 5: Podpora bývania mladých rodín
Opatrenie 5.1. Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny“
Podpora činností a aktivít zameraných na rozvoj práce s deťmi a
Cieľ 1:
mládežou
Opatrenie 1.1.

Podpora mládežníckeho dobrovoľníctva

Opatrenie 1.2.

Participácia detí a mládeže na živote mesta a školy

Cieľ 2:

Reálne možnosti sociálnej integrácie pre handicapované deti
a mládež
Podporovať činnosť mimovládnych organizácií a inštitúcií, ktorých
cieľovou skupinou sú handicapované deti a mládež
Umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením lepší prístup k
vzdelávaniu
Funkčný systém krízovej intervencie a sociálnej pomoci pre deti,
mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia

Opatrenie 2.1.
Opatrenie 2.2.
Cieľ 3:
Opatrenie 3.1.

Zriadiť v meste Zariadenie núdzového bývania

Opatrenie 3.2.

Vybudovať Domov na pol ceste

Opatrenie 3.3.

Vytvoriť účinný informačný systém a systém efektívnej komunikácie
mimovládnych organizácií a relevantných organizácií pracujúcich
s deťmi, mládežou a rodinami v meste Snina (oblasť voľno-časových,
preventívnych a podporných aktivít)

Cieľ 4:

Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života

Opatrenie 4.1.

Vytvorenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(tzv. detské jasle)

Cieľ 5:

Podpora bývania mladých rodín

Opatrenie 5.1.

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny
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- 40 Doplnenie bodu 11.2.5 „Špecifikácia jednotlivých opatrení“ o tabuľky č. 4, 8 a 9

Vloženie tabuľky č. 4 – Špecifikácia opatrenia 2.2.
Cieľ 2: Reálne možnosti sociálnej integrácie pre handicapované deti a mládež
Opatrenie 2.2.: Umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením lepší prístup k vzdelávaniu
Charakteristika opatrenia:
Presné počty detí so zdravotným znevýhodnením v meste Snina nie je možné určiť, pretože rodičia si
nie vždy želajú, aby sa takýto citlivý údaj o dieťati niekde zverejňoval. Napriek tomu je zrejmé, že
počty detí so zdravotným znevýhodnením rôzneho typu sa neustále zvyšujú. Tieto deti si vyžadujú
špeciálny pedagogický prístup a triedy so špeciálnym vybavením podľa typu znevýhodnenia dieťaťa.
V meste Snina máme na dvoch základných školách po jednu triedu pre deti so zdravotným
znevýhodnením. Tieto triedy navštevuje spolu 14 detí. Taktiež máme jednu materskú školu, kde je
vytvorená trieda pre deti so zdravotným znevýhodnením. Túto triedu navštevuje v školskom roku
2017/2018 - 10 detí. Takýchto tried je v meste Snina stále málo. Veľa rodičov využíva podobné služby
v okolitých mestách, pretože vzhľadom k rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia, nie je v našich
predškolských a školských zariadeniach dostatok príležitostí na kvalitné vzdelávanie. Kľúčom k tomu,
aby sa zdravotne znevýhodnené deti zapojili do spoločenského života, je práve ich vzdelávanie a preto
je veľmi dôležité umožniť týmto deťom prístup ku kvalitnému vzdelávaniu na všetkých typoch
materských a základných škôl v meste Snina.
Očakávaný dopad opatrenia:
• Rozšírenie ponuky služieb pre zdravotne znevýhodnené deti
• Umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu
• Uspokojenie dopytu rodičov po danej službe
• Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
• Podporiť sociálne začlenenie detí so zdravotným znevýhodnením.
Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum dopytu v oblasti poskytovania danej služby
A2: Výber predškolských a školských zariadení, kde sa zriadia triedy pre deti so zdravotným
znevýhodnením
A3: Sledovanie výziev na internete, podporujúcich zriaďovanie takýchto typov tried
A4: Spracovanie projektovej dokumentácie
A5: Získanie finančných prostriedkov aj z iných zdrojov
A6: Otvorenie tried pre deti so zdravotným znevýhodnením
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina, materské a základné školy na území mesta,
mimovládne organizácie
Spolupracujúce subjekty: VÚC, mimovládne organizácie, neverejní poskytovatelia
Počet klientov: nedá sa presne určiť
Predpokladané finančné náklady: nedá sa presne určiť, podľa požiadaviek cieľovej skupiny
Zdroje financií: MPRV SR, MPSVaR SR, rozpočet mesta, eurofondy, Integrovaný regionálny
operačný program a pod.
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- 41 Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Neochota materských a základných škôl zriadiť špeciálne triedy
Nezáujem zo strany cieľovej skupiny využívať dané služby

Efektivita:
•
•
•

Umožniť deťom so zdravotným znevýhodnením lepší prístup k vzdelávaniu
Pomoc pre rodičov starajúcich sa o zdravotne znevýhodnené deti
Podpora socializácie zdravotne znevýhodnených detí

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa kritérií a organizačnej štruktúry
Doterajšie tabuľky č. 4, 5 a 6 sa označujú ako tabuľky č. 5, 6 a 7.
Vloženie tabuľky č. 8 – Špecifikácia opatrenia 4.1.
Cieľ 4: Zosúlaďovanie rodinného a pracovného života
Opatrenie 4.1.: Vytvorenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
(tzv. detské jasle)
Charakteristika opatrenia:
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa v zmysle § 32b zákona o sociálnej
pomoci poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom
na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so
vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
• bežné úkony starostlivosti o dieťa,
• stravovanie,
• výchova.
V meste Snina dané zariadenie dlhodobo absentuje. Dopyt po danom zariadení je zo strany pracujúcich
rodičov.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•

Rozšírenie ponuky služieb podľa zákona o sociálnej pomoci
Uspokojenie dopytu rodičov po danej službe
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
Spokojnosť rodičov využívajúcich danú službu

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum dopytu v oblasti poskytovania danej služby
A2: Výber vhodných priestorov
A3: Získanie finančných prostriedkov
A5: Rekonštrukcia priestorov pre podmienky zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa
A6: Registrácia zariadenia na VÚC, príprava potrebných podkladov, materiálov
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina, mimovládne organizácie, neverejní poskytovatelia
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- 42 Spolupracujúce subjekty: VÚC, mimovládne organizácie, neverejní poskytovatelia
Počet klientov: 20
Predpokladané finančné náklady: 1 000 000,- €
Zdroje financií: MPRV SR, MPSVaR SR, rozpočet mesta, eurofondy, Integrovaný regionálny
operačný program a pod.
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Nevhodné priestory
Nárast nezamestnanosti v meste Snina a nezáujem o danú službu

Efektivita:
•
•
•

Podpora mladých rodín
Fungujúce zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozšírenie ponuky služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry zariadenia starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa
Vloženie tabuľky č. 9 – Špecifikácia opatrenia 5.1.
Cieľ 5: Podpora bývania mladých rodín
Opatrenie 5.1.: Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny
Charakteristika opatrenia:
V období rokov 2005 – 2014 došlo v Snine k útlmu výstavby bytových domov. Výstavbu 24 bytov
zrealizovalo mesto prostredníctvom ŠFRB. V súčasnosti mesto vlastní spolu 54 bytov, ktoré prenajíma
občanom. V meste na trhu s bytmi dopyt, prevyšuje ponuku, teba mesto pociťuje bytový deficit. Mladí
ľudia sa nemajú možnosť osamostatniť a zariadiť si vlastné bývanie a preto sú pre ne nájomné byty
výhodným štartom do samostatného života. Mesto preto do budúcnosti uvažuje o výstavbe ďalších
nájomných bytov, aby uspokojilo potreby občanov. K 30.4.2018 na mestskom úrade evidujeme žiadosti
o byty pre mladé rodiny: 6 žiadateľov na 1 – izbový byt, 7 žiadateľov na 2 – izbový byt, , 11 žiadateľov
na 3 – izbový byt.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•

Zamedziť sťahovaniu mladých rodín z mesta
Zvýšenie kvality života dotknutých skupín občanov
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Výber vhodnej lokality na výstavbu bytov pre mladé rodiny
A2: Získanie pozemkov na výstavbu bytov
A3: Získanie finančných prostriedkov (vlastné zdroje, úver v banke, ŠFRB)
A4: Realizácia samotnej výstavby
A5: Odovzdanie bytov do užívania
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
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- 43 Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: ŠFRB
Počet klientov: nie je možné určiť, podľa záujmu cieľovej skupiny
Predpokladané finančné náklady: podľa počtu postavených bytov,
jeden byt cca 50 000,- €
Zdroje financií: vlastné zdroje, ŠFRB, úver v banke, eurofondy, Integrovaný regionálny operačný
program

Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•

Nedostatok finančných prostriedkov
Nezáujem zo strany cieľovej skupiny

Efektivita:
•
•
•

Výstavbou získame byty pre mladé rodiny
Mladí ľudia sa nebudú musieť sťahovať z mesta
Uspokojíme dopyt po nájomných bytoch

Ľudské zdroje: projektový tím, zamestnanci stavebnej firmy zabezpečujúcej výstavbu

Doplnenie bodu 11.4.4 Opatrenia vedúce k naplneniu cieľov cieľovej skupiny „Spoločensky a sociálne
znevýhodnení občania“ v tabuľke o ciele a opatrenia:
„Opatrenie 1.2. Zriadiť v meste sociálny podnik
Opatrenie 2.2. Zriadiť v meste nocľaháreň
Opatrenie 2.3. Zriadiť stredisko osobnej hygieny a práčovne pre MRK
Opatrenie 2.4. Výstavba nískoprahových bytov
Cieľ 4: Rozvoj komunitných sociálnych služieb
Opatrenie 4.1. Zachovať resp. zvýšiť počet terénnych pracovníkov pre MRK
Opatrenie 4.2. Zachovať činnosť Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a
rodinu
Opatrenie 4.3. Zriadiť občianske poriadkové hliadky v lokalitách so zvýšenou
koncentráciou MRK“
Cieľ 1:

Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo
nezamestnaných občanov

Opatrenie 1.1.

Udržiavať v meste aktivačné práce a menšie obecné služby

Opatrenie 1.2.

Zriadiť v meste sociálny podnik

Cieľ 2:

Komplexný systém pomoci jednotlivcovi a rodine, ktorí sa ocitli
v ťažkej životnej situácii
Vybudovať v meste multifunkčné sociálne centrum, resp. komunitné
centrum

Opatrenie 2.1.
Opatrenie 2.2.

Zriadiť v meste nocľaháreň
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- 44 Opatrenie 2.3.

Zriadiť stredisko osobnej hygieny a práčovne pre MRK

Opatrenie 2.4.

Výstavba nízkoprahových bytov

Cieľ 3:

Podpora subjektov poskytujúcich sociálne služby v meste Snina

Opatrenie 3.1.

Rozšíriť a posilniť pôsobnosť oddelenia sociálnych vecí a rodiny

Opatrenia 3.2.

Vytvoriť účinný informačný systém a systém efektívnej komunikácie
mimovládnych organizácií a relevantných subjektov poskytujúcich sociálne
služby v meste Snina

Cieľ 4:

Rozvoj komunitných sociálnych služieb

Opatrenie 4.1.

Zachovať resp. zvýšiť počet terénnych pracovníkov pre MRK

Opatrenie 4.2.

Zachovať činnosť Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu

Opatrenie 4.3.

Zriadiť občianske poriadkové hliadky v lokalitách so zvýšenou
koncentráciou MRK

Doplnenie bodu 11.4.5 „Špecifikácia jednotlivých opatrení“ o tabuľky č. 2, 4, 5, 6, 10 a 11

Vloženie tabuľky č. 2 – Špecifikácia opatrenia 1.2.
Cieľ 1: Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov
Opatrenie 1.2.: Zriadiť v meste sociálny podnik
Charakteristika opatrenia:
Sociálny podnik pracovnej integrácie na účely zákona o službách zamestnanosti je právnická osoba,
ktorá:
a) zamestnáva zamestnancov, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli znevýhodnenými
uchádzačmi o zamestnanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti v počte, ktorý
predstavuje najmenej 30 % z celkového počtu jeho zamestnancov;
b) poskytuje podporu a pomoc zamestnancom, ktorí pred prijatím do pracovného pomeru boli
znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie, nájsť zamestnanie na otvorenom trhu práce;
c) najmenej 30 % z finančných prostriedkov získaných z príjmu z predmetu činnosti, ktoré
zostanú po úhrade všetkých výdavkov na predmet činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie
podľa daňového priznania, každoročne použije na vytváranie nových pracovných miest alebo
na zlepšovanie pracovných podmienok;
d) je zapísaná v registri sociálnych podnikov.
Mesto Snina chce podporiť zriaďovanie sociálnych podnikov na jeho území, prípadne zriadiť sociálny
podnik vo vlastnej správe. Sociálny podnik umožňuje zamestnávať znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie a tak prispieť k znižovaniu nezamestnanosti v meste a okrese. Znevýhodnení uchádzači
o zamestnanie sú často krát pre pracovný trh nepoužiteľní a možnosť zamestnať ich je skoro nulová,
strácajú pracovné návyky a stávajú sa občanmi ohrozenými chudobou, tak sa dostávajú na okraj
spoločnosti. Práve zamestnávaním dlhodobo nezamestnaných môžeme prispieť k znižovaniu počtu
spoločensky a sociálne znevýhodnených občanov na území mesta Snina.
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- 45 Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•
•

Vytváranie nových pracovných miest pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Udržiavanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných občanov
Podpora vytvárania malých a stredných podnikov na území mesta
Zlepšenie kvality života dotknutých občanov
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Výber činnosti sociálneho podniku
A2: Spracovanie projektovej dokumentácie
A3: Podanie žiadosti so všetkými náležitosťami o priznanie postavenia sociálneho podniku pracovnej
integrácie na Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
A4: Začatie činnosti sociálneho podniku
A5: Dodržiavanie zákonom stanovených podmienok o činnosti sociálneho podniku
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: fyzické osoby, podnikatelia, tretí sektor
Počet klientov: znevýhodnení uchádzači o zamestnanie
Predpokladané finančné náklady: nie je možne určiť, podľa predmetu činnosti
Zdroje financií: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
• Nedostatok finančných zdrojov
• Nedostatok pracovnej sily
• Neschopnosť udržať prevádzku podniku, nezáujem o ponúkanú službu, činnosť
Efektivita:
•
•
•
•

Nástroj lokálnej zamestnanosti
Rozvoj podnikateľských aktivít mesta
Využívanie lokálnych zdrojov, šitých na mieru lokálnym podmienkam
Podpora sociálnych programov mesta – dlhodobo udržateľný rozvoj mesta

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry vzniknutého podniku

Doterajšia tabuľka č. 2 sa označuje ako tabuľky č. 3.
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- 46 Vloženie tabuľky č. 4 – Špecifikácia opatrenia 2.2.
Cieľ 2: Komplexný systém pomoci jednotlivcovi a rodine, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii
Opatrenie 2.2.: Zriadiť v meste nocľaháreň
Charakteristika opatrenia:
V nocľahárni sa v zmysle § 25 zákona o sociálnych službách fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať poskytuje:
• ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
• sociálne poradenstvo,
• nevyhnutné ošatenie a obuv
a utvárajú sa podmienky na:
• prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
• vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
V roku 2017 sme evidovali 4 bezdomovcov, ktorí boli bez prístrešia. V súčasnej dobe na územní mesta
neevidujeme bezdomovcov, situácia sa zhoršuje v zimných mesiacoch.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•

Rozšírenie ponuky služieb podľa zákona o sociálnej pomoci
Zabezpečenie prístrešia pre občanov, ktorí nie sú schopní vlastnými silami zabezpečiť si bývanie
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum dopytu v oblasti poskytovania danej služby
A2: Výber vhodných priestorov
A3: Spracovanie projektovej dokumentácie
A4: Rekonštrukcia priestorov a zariadenie zariadenia potrebným vybavením
A5: Registrácia zariadenia na VÚC
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2022
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: mimovládne organizácie, neverejní poskytovatelia
Počet klientov: 10
Predpokladané finančné náklady: 100 000,- €
Zdroje financií: rozpočet mesta, eurofondy, OP Ľudské zdroje a pod.
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•
•

Nedostatok finančných zdrojov
Nevhodné priestory
Nezáujem cieľovej skupiny o danú sociálnu službu
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- 47 Efektivita:
•
•

Rozšírenie ponuky služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách
Zabezpečenie prístrešia ľuďom bez domova

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry nocľahárne

Vloženie tabuľky č. 5 – Špecifikácia opatrenia 2.3.
Cieľ 2: Komplexný systém pomoci jednotlivcovi a rodine, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii
Opatrenie 2.3.: Zriadiť stredisko osobnej hygieny a práčovne pre MRK
Charakteristika opatrenia:
V stredisku osobnej hygieny sa v zmysle § 60 zákona o sociálnych službách utvárajú podmienky na
vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny fyzickej osoby, ktorá
• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dovŕšila dôchodkový vek.
V práčovni sa v zmysle § 59 zákona o sociálnych službách utvárajú podmienky na pranie, žehlenie
a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá
• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dovŕšila dôchodkový vek.
Dané zariadenie absentuje v lokalite na Štúrovej ulici známa ako „Kostrubaň“, kde dva bytové domy
sú bez sociálnych zariadení s pripojením iba na pitnú vodu. V jednom bytovom dome neboli
vybudované sociálne zariadenia, v druhom bytovom dome po prerušení dodávky pitnej vody zo strany
VVS z dôvodu neplatičstva, boli cieľovou skupinou sociálne zariadenia prerobené na obytné izby.
Zároveň na Sídlisku I v čase odstávky pitnej vody zo stravy VVS, a.s. Košice z dôvodu neplatičstva,
dochádza k problémom s dodržiavaním hygieny, a s tým súvisiacim šírením infekčných ochorení –
žltačka, svrab a vši.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•

Rozšírenie ponuky služieb podľa zákona o sociálnej pomoci
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov
Zníženie rizika šírenia infekčných ochorení

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Prieskum dopytu v oblasti poskytovania danej služby
A2: Výber vhodných priestorov
A3: Spracovanie projektovej dokumentácie
A4: Rekonštrukcia priestorov a zariadenie zariadenia potrebným vybavením
A5: Registrácia služby na VÚC
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2022
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: mimovládne organizácie, neverejní poskytovatelia
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- 48 Počet klientov: 200
Predpokladané finančné náklady: 100 000,- €
Zdroje financií: rozpočet mesta, eurofondy, OP Ľudské zdroje a pod.
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
• Nedostatok finančných zdrojov
• Nevhodné priestory
• Nezáujem cieľovej skupiny o danú sociálnu službu
Efektivita:
•
•
•

Rozšírenie ponuky služieb v meste Snina podľa zákona o sociálnych službách
Aktívny prístup miestnej samosprávy k riešeniu nepriaznivej životnej situácie MRK
Zlepšenie kvality života dotknutých skupín občanov mesta

Ľudské zdroje: zamestnanci prijatí podľa organizačnej štruktúry strediska osobnej hygieny
a práčovne

Vloženie tabuľky č. 6 – Špecifikácia opatrenia 2.4.
Cieľ 2: Komplexný systém pomoci jednotlivcovi a rodine, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii
Opatrenie 2.4.: Výstavba nízkoprahových bytov
Charakteristika opatrenia:
Mesto Snina v súčasnosti eviduje 21 žiadostí o pridelenie nízkoprahových bytov. Bohužiaľ dopyt je
vyšší ako je ponuka. Bytmi nižšieho štandardu mesto nedisponuje. V meste sa zvyšuje počet mladých
rodín, prevažne sú to rodiny z MRK, ktoré si vlastné bývanie nemôžu zabezpečiť a preto bývajú
u svojich príbuzných, kde sa často v jednoizbových bytoch tlačí aj niekoľko viacpočetných rodín. Bez
výstavby nízkoprahových bytov je táto situácia neriešiteľná, pretože mladé rodiny z MRK si nevedia
zabezpečiť iné bývanie. Takýchto žiadateľov stále pribúda a preto je potrebné situáciu riešiť.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•

Mladé rodiny budú mať možnosť osamostatniť sa
Skvalitnenie života dotknutých cieľových skupín
Rozvoj svojpomocného riešenia miestnych potrieb
Zvyšovanie zodpovednosti mesta za riešenie lokálnych problémov

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Výber vhodnej lokality na výstavbu nízkoprahových bytov
A2: Získanie pozemkov na výstavbu bytov
A3: Získanie finančných prostriedkov
A4: Realizácia samotnej výstavby
A5: Odovzdanie bytov do užívania
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
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- 49 Spolupracujúce subjekty: MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
ŠFRB
Počet klientov: nie je možné určiť, podľa záujmu cieľovej skupiny
Predpokladané finančné náklady: podľa počtu postavených bytov
jeden byt cca 30 000,- €
Zdroje financií: vlastné zdroje, ŠFRB, úver v banke, eurofondy, Regionálny operačný program
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•

Nedostatok finančných prostriedkov
Nezáujem zo strany cieľovej skupiny

Efektivita:
•
•

Skvalitnenie života dotknutých skupín obyvateľstva
Mladé rodiny sa budú môcť osamostatniť a zariadiť si vlastné bývanie

Ľudské zdroje: projektový tím, zamestnanci stavebnej firmy zabezpečujúcej výstavbu

Doterajšie tabuľky č. 3 a 4 sa označuje ako tabuľky č. 7 a 8.
Vloženie tabuľky č. 9 – Špecifikácia opatrenia 4.1.
Cieľ 4: Rozvoj komunitných sociálnych služieb
Opatrenie 4.1.: Zachovať resp. zvýšiť počet terénnych pracovníkov pre MRK
Charakteristika opatrenia:
Mesto Snina má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré boli zamerané na terénnu sociálnu
prácu. Od roku 2004 sme boli zapojení do Programu podpory rozvoja komunitnej sociálnej práce
v obciach. Následne sme sa zapojili do projektu Cesta k Vám a od 01.10.2010 sme realizovali projekt
Cesta Nádeje. 01.10.2012 sme začali realizovať NP „Terénna sociálna práca v obciach“ a od
01.02.2016 realizujeme NP „Terénna sociálna práca v obciach I.“ Ukončenie projektu je k 30.06.2019.
V meste Snina žije cca 1 300 Rómov. Najviac Rómov je sústredených v dvoch separovaných rómskych
lokalitách. V lokalite „Kostrubaň“, ktorá je od centra mesta oddelená riekou Cirocha, žije okolo 270
Rómov. Druhá, väčšia lokalita je na Sídlisku I, kde žije okolo 800 Rómov. Ostatní Rómovia sú
roztrúsení v meste Snina. Neľahká sociálna situácia Rómov sa prejavuje jednak závislosťou na
sociálnych transferoch, a jednak mnohými negatívnymi sociálno-patologickými javmi, ako je chudoba,
úžera, nevzdelanosť, zlé hygienické návyky, alkoholizmus, zlý zdravotný stav, nezamestnanosť,
páchanie trestných činov atď.
Počas realizácie projektov sa pravidelne uskutočňovali rôzne aktivity zamerané na zlepšenie sociálnej
situácie cieľovej skupiny, čo malo dopad aj na ostatných občanov mesta.
Realizáciou projektu aj po 30.06.2019 chce mesto pomôcť občanom z cieľovej skupiny vytvárať také
podmienky, aby sa zvýšil ich záujem riešiť svoje ekonomické, kultúrne a iné problémy a aby prevzali
zodpovednosť za svoje konanie. Skúsenosti získané z doterajších realizácií projektov poukazujú na
fakt, že rodiny, ktoré neboli dlhšie v kontakte s terénnymi sociálnymi pracovníkmi majú tendenciu sa
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- 50 postupne vracať k pôvodnému spôsobu života. Ich hlboká nevedomosť v rôznych oblastiach prispieva
k tomu, že často nevyužívajú možnosti, ktoré im umožňuje zákon.
V súčasnej dobe je na Mestskom úrade v Snine zamestnaných: 2 terénne sociálne pracovníčky a 3
terénne pracovníčky. V budúcnosti má mesto záujem zvýšiť počet zamestnancov o 1 terénnu sociálnu
pracovníčku.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•

Zvýšenie informovanosti cieľovej skupiny
Systematická sociálna pomoc osobám, ktoré sa ocitli v krízovej životnej situácii
Kvalifikovanosť personálu poskytujúceho sociálne poradenstvo

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Sledovanie výziev na terénnu sociálnu prácu
A2: Príprava podkladov k spracovaniu projektu
A3: Spracovanie projektu a jeho predloženie na schválenie
A4: Spustenie terénnej sociálnej práce
A5: Hľadať iné možnosti financovania terénnej sociálnej práce
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2022
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: materské školy, základné školy, obvodní lekári, ÚPSVaR, okresné a
krajské súdy, nadácie, neverejní poskytovatelia, exekútori
Počet klientov: 500
Predpokladané finančné náklady: 0
Zdroje financií: IA MPSVaR SR, rozpočet mesta pri zmene podmienok vo výzve (v prípade
spoluúčasti mesta)
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•

Nevyhlásenie výzvy
Nedostatok vlastných finančných prostriedkov

Efektivita:
•
•
•
•
•

Systematické riešenie rómskej problematiky
Zvýšenie poradenstva vo všetkých oblastiach života MRK
Pomoc pri riešení krízovej situácie MRK a pri využívaní sociálnych dávok na zákonom
stanovený cieľ
Prevencia sociálno-patologických javov
Zvyšovanie sociálnej mobility klienta a jeho schopnosti riadiť svoj život samostatne

Ľudské zdroje: 5, resp. 6 terénnych zamestnancov
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- 51 Vloženie tabuľky č. 10 – Špecifikácia opatrenia 4.2.
Cieľ 4: Rozvoj komunitných sociálnych služieb
Opatrenie 4.2.: Zachovať činnosť Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu
Charakteristika opatrenia:
Mesto Snina je zriaďovateľom Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu (ďalej NSSDR)
podľa § 28 zákona o sociálnych službách. Túto službu krízovej intervencie začalo poskytovať od
10.02.2010 v priestoroch MŠ Budovateľská. V rámci Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti
a rodinu sa poskytuje:
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• preventívna aktivita,
a zabezpečuje sa:
• pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
• pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do
a zo školského zariadenia
• záujmová činnosť.
NSSDR je poskytovaná deťom zo sociálne nevyhovujúceho prostredia. Na aktivitách v NSSDR sa
spolu s deťmi často krát zúčastňujú aj ich matky, ktoré majú možnosť učiť sa ako sa starať o svoje deti,
zabezpečiť starostlivosť o svoju domácnosť, nakladať s finančnými prostriedkami. Nízkoprahová
sociálna služba je poskytovaná ambulantnou aj terénnou formou. Pre deti sa realizujú rôzne voľnočasové aktivity, napr. oslavy MDD, športové dni, oslavy Mikuláša, Vianočná besiedka a iné. Peniaze
na tieto aktivity sa získavajú prostredníctvom sponzorských príspevkov. Prevádzkové náklady NSSDR
sú financované z rozpočtu mesta. V novembri 2016 sa mesto Snina zapojilo do Národného projektu
Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ),
financovaného prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR SR. V rámci projektu sú v NSSDR
zamestnané tri pracovníčky na pozícii odborný garant, odborný pracovník a pracovník, čím sa
pozdvihla úroveň a odbornosť poskytovaných sociálnych služieb. Projekt bude trvať do 30.06.2019.
V NSSDR mesto Snina zamestnáva ešte jednu pracovníčku z MRK.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•
•
•

Preventívne pôsobenie na deti, mládež a dospelých zo sociálne nevyhovujúceho prostredia
Možnosti voľno-časových aktivít pre širokú verejnosť rôznych vekových kategórii
Socializácia detí a mládeže z MRK
Pomoc a poradenstvo ľahko dostupné pre všetkých

Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Podporovať činnosť NSSDR zo strany mesta aj po skončení projektu
A2: Sledovanie výziev na internete
A3: V prípade vyhlásenia výzvy, príprava podkladov, spracovanie projektu a predloženie na
schválenie
A4: Podporovať propagáciu centra prostredníctvom internetu, Facebooku, propagačné
letáky na školách
A5: Hľadať iné možnosti financovania činnosti NSSDR
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2019 - 2022
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
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- 52 Spolupracujúce subjekty: základné a stredné školy, materské školy, mimovládne organizácie,
neziskové organizácie, nadácie, TSP, VÚC,
Počet klientov: 300 - 400
Predpokladané finančné náklady: 0
Zdroje financií: IA MPSVaR SR, rozpočet mesta pri zmene podmienok vo výzve (v prípade
spoluúčasti mesta)
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•

Nevyhlásenie výzvy
Nedostatok vlastných finančných prostriedkov

Efektivita:
•
•
•
•

Intenzívna práca s deťmi a mládežou zo sociálne nevyhovujúceho prostredia
Poradenstvo sprístupnené pre všetkých, ktorí to potrebujú, blízko problematickej lokality
Prevencia pred sociálno-patologickými javmi
Ponuka pestrých voľno-časových aktivít pre deti a mládež z MRK

Ľudské zdroje: odborný garant, odborný pracovník a 2 pracovníci

Vloženie tabuľky č. 11 – Špecifikácia opatrenia 4.3.
Cieľ 4: Rozvoj komunitných sociálnych služieb
Opatrenie 4.3.: Zriadiť občianske poriadkové hliadky v lokalitách so zvýšenou
koncentráciou MRK
Charakteristika opatrenia:
Opatrenie bolo navrhnuté na základe potreby zintenzívnenia ochrany verejného poriadku ako aj na
základe požiadaviek obyvateľov týchto častí mesta, ktorí sa na samosprávu obracali s požiadavkami
na riešenie problémov v spolunažívaní s miestnym rómskym obyvateľstvom.
Cieľom opatrenia je zriadiť občianske poriadkové hliadky v 2 lokalitách v meste Snina – „Kostrubaň“
a Sídlisko I, ktorých poslaním bude:
udržiavanie úrovne ochrany verejného poriadku a bezpečnosti v meste Snina,
posilnenie primárnej a sekundárnej prevencie v oblasti páchania protispoločenskej
a protiprávnej (nielen trestnej) činnosti,
• ochrana deti a mládeže pred negatívnymi javmi,
• ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky,
• posilnenie miestneho aktivizmu v oblasti ochrany majetku, života a zdravia príslušníkov
MRK,
• spolupráca s Mestskou políciou.
Očakávaný dopad opatrenia:
•
•

•
•
•
•

Vznik nových pracovných miest pre občanov z MRK
Zlepšenie sociálnych vzťahov na lokálnej úrovni
Participácia Rómov na riešení problémov v rómskej komunite
Prirodzená autorita občianskych poriadkových hliadok, dobrá miestna a osobná znalosť komunity
(rodinné väzby, spolunažívanie jednotlivých členov komunity a pod.), dôvera komunity
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- 53 Aktivity vedúce k naplneniu opatrenia:
A1: Vyhlásenie vhodnej výzvy
A2: Príprava podkladov k spracovaniu projektu, spracovanie projektu a jeho predloženie na
schválenie
A3: Schválenie projektu
A 4: Výber vhodných kandidátov na vykonávanie poriadkových hliadok
Časový harmonogram plnenia opatrenia: 2018 - 2025
Zodpovedný realizátor opatrenia: Mesto Snina
Spolupracujúce subjekty: ÚPSVaR SR, MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity
Počet klientov: 500
Predpokladané finančné náklady: 5 % spoluúčasť mesta
Zdroje financií: ESF, štátny rozpočet, rozpočet mesta
Predpokladané riziká a ohrozenia naplnenia opatrenia:
•
•

Nevyhlásenie výzvy
Nedostatok vlastných finančných prostriedkov

Efektivita:
•
•

Systematické riešenie problémov v MRK
Reálne možnosti pracovného uplatnenia občanov z MRK

Ľudské zdroje: 6 – 8 osôb z MRK

Tabuľka v bode „12 Monitoring a implementácia“ znie:
Kód opatrenia

Názov opatrenia

Doba trvania

Monitorovacia
komisia

Termín
monitoringu

Cieľová skupina „Seniori“

1.1.

Spustiť do prevádzky
zariadenie pre seniorov Domov pokojnej staroby

Január 2015

1.2.

Zriadiť v meste denný
stacionár pre seniorov

2015 – 2020

1.3.

Pokračovať
v poskytovaní
stravovania a dovozu
obedov do domácnosti

2019 – 2025

1.4.

Podpora opatrovateľskej
služby

2018 – 2025

1.5.

Zriadenie prepravnej
služby

2019 - 2025

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

1 x ročne
1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne
1 x ročne
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2.1.

Rozšírenie podporných
služieb pre seniorov
v oblasti neformálneho
vzdelávania

2.2.

Podporiť a rozšíriť
činnosť denných centier
pre seniorov

2015 – 2025

3.1.

Vytvoriť funkčný
poradenský, konzultačný
a informačný systém pre
seniorov

- Denné centrá
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

2015 – 2017

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

2015 – 2025

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne

Cieľová skupina „Ťažko zdravotne postihnutí občania
a občania so zdravotnými obmedzeniami“
1.1.

Zriadiť v meste
požičovňu
kompenzačných
a zdravotných pomôcok

2016

1.2.

Zriadenie zariadenia
opatrovateľskej služby

2018 - 2020

2.1.

Zabezpečiť vhodné
a dostupné priestory na
klubovú činnosť pre ŤZP
občanov a občanov so
zdravotnými
obmedzeniami

2016 - 2020

Podporovať zriaďovanie
chránených dielní
a chránených pracovísk
na území mesta Snina

3.1.

4.1.

5.1.

Funkčný informačný
systém a systém
efektívnej komunikácie
inštitúcií
a mimovládnymi
organizáciami
pracujúcimi s ŤZP
občanmi a občanmi so
zdravotnými
obmedzeniami
Odstrániť existujúce
bariéry v meste Snina
na verejných
priestranstvách v rámci
úradov, verejných
inštitúcií, v zariadeniach
kultúrneho
a spoločenského života

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- vybraní členovia
cieľovej skupiny

1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne

2015 – 2025

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine
- vybraní členovia
cieľovej skupiny
- súkromný sektor

1 x ročne

2015 – 2017

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

1 x ročne

- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Snine

1 x ročne

2015 – 2025
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- 55 -

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

5.1.

Cieľová skupina „Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho vylúčenia“
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Podpora mládežníckeho
Snine
2015 – 2025
dobrovoľníctva
- vybraní zástupcovia
cieľovej skupiny
- určení zamestnanci
Mestského úradu v
Participácia detí
Snine
a mládeže na živote
2015 – 2025
mesta a školy
- zástupcovia ZŠ a SŠ
v meste
Podporovať činnosť
- určení zamestnanci
mimovládnych
Mestského úradu v
organizácií a inštitúcií,
Snine
ktorých cieľovou
2015 – 2025
- zástupcovia cieľovej
skupinou sú
skupiny
handicapované deti
a mládež
Umožniť deťom so
- ZŠ a MŠ na území
zdravotným
mesta
2018 - 2025
znevýhodnením lepší
- zástupcovia cieľovej
prístup k vzdelávaniu
skupiny
Zriadiť v meste
- určení zamestnanci
zariadenie núdzového
2015 – 2017
Mestského úradu v
bývania
Snine
- určení zamestnanci
Vybudovať domov na pol
Mestského úradu
2017 – 2020
ceste
Snina s podporou
VÚC
Vytvoriť účinný
informačný systém a
systém efektívnej
- určení zamestnanci
komunikácie
Mestského úradu v
mimovládnych
Snine
organizácií a
- organizácie
relevantných organizácií
2015 – 2017
a inštitúcie v meste
pracujúcich s deťmi,
zaoberajúce sa
mládežou a rodinami v
prácou s deťmi
meste Snina (oblasť
a mládežou
voľno-časových,
preventívnych
a podporných aktivít)
Vytvorenie zariadenia
- určení zamestnanci
starostlivosti o deti do
2018 – 2025
Mestského úradu v
troch rokov veku dieťaťa
Snine
(tzv. detské jasle)
- určení zamestnanci
Výstavba nájomných
2018 - 2025
Mestského úradu v
bytov pre mladé rodiny
Snine

1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne

1x ročne

1x ročne

1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne
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- 56 -

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

4.3.

Spracovali:

Cieľová skupina „Spoločensky a sociálne znevýhodnení občania“
Udržiavať v meste
- určení zamestnanci
aktivačné práce a menšie
2015 – 2025
Mestského úradu v
obecné služby
Snine
- určení zamestnanci
Zriadiť v meste sociálny
2019 - 2025
Mestského úradu v
podnik
Snine
Vybudovať v meste
- určení zamestnanci
multifunkčné sociálne
2015 – 2020
Mestského úradu v
centrum, resp. komunitné
Snine
centrum
- určení zamestnanci
Zriadiť v meste
2019 – 2022
Mestského úradu v
nocľaháreň
Snine
Zriadiť stredisko osobnej
- určení zamestnanci
hygieny a práčovne pre
2019 – 2022
Mestského úradu v
MRK
Snine
- určení zamestnanci
Výstavba
2018 - 2025
Mestského úradu v
nízkoprahových bytov
Snine
Rozšíriť a posilniť
- určení zamestnanci
pôsobnosť oddelenia
2015 – 2017
Mestského úradu v
sociálnych vecí a rodiny
Snine
Vytvoriť účinný
informačný systém a
systém efektívnej
komunikácie
- určení zamestnanci
mimovládnych
2015 – 2016
Mestského úradu v
organizácií a
Snine
relevantných subjektov
poskytujúcich sociálne
služby v meste Snina
Zachovať resp. zvýšiť
- určení zamestnanci
počet terénnych
2019 – 2022
Mestského úradu v
pracovníkov pre MRK
Snine
Zachovať činnosť
- určení zamestnanci
Nízkoprahovej sociálnej
2019 – 2022
Mestského úradu v
služby pre deti a rodinu
Snine
Zriadiť občianske
- určení zamestnanci
poriadkové hliadky
2018 - 2025
Mestského úradu v
v lokalitách so zvýšenou
Snine
koncentráciou MRK

1 x ročne
1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne
1 x ročne
1 x ročne
1 x ročne

1 x ročne

1 x ročne
1 x ročne

1 x ročne

Ing. Jana Makajová
Mgr. Miroslava Špitaliková

Ing. Štefan Milovčík
primátor
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Príloha uznesenia MsZ č. 511/2018 zo dňa 28. 06. 2018:

Monitorovacia správa implementácie komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Snina na obdobie rokov 2015 – 2025
za rok 2017
Kód opatrenia

Názov opatrenia

Doba
trvania

Vyhodnotenie

Cieľová skupina „Seniori“
Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste o nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Opatrenie splnené. Dňa 07.01.2015 bolo
do prevádzky spustené Zariadenie pre
seniorov – Domov pokojnej staroby,
ktoré poskytuje sociálnu službu
pobytovou formou fyzickým osobám,
ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú
Spustiť do prevádzky
odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
zariadenie pre
v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z.
Január 2015
1.1
seniorov – Domov
o sociálnych službách (ďalej len zákona
pokojnej staroby
o sociálnych službách). Kapacita
zariadenia je 64 miest.
Súčasťou zariadenia je jedáleň
a práčovňa. V jedálni sa poskytuje strava
ambulantnou a terénnou formou.
V priebehu roka 2017 sa v jedálni
stravovalo 124 stravníkov.
Opatrenie splnené. Na území mesta Snina
fungujú tri denné stacionáre, ktoré
poskytujú sociálnu službu fyzickým
osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu
službu v zariadení len na určitý čas počas
dňa v zmysle § 40 zákona o sociálnych
službách.
Jeden denný stacionár má zriadený
Zriadiť v meste denný
neverejný poskytovateľ Gabriela n. o.
2015 - 2017
1.2
stacionár pre seniorov
Kapacita denného stacionára je 10 miest.
Neverejný poskytovateľ Arcidiecézna
charita Košice spravuje v meste Snina 2
denné stacionáre. Denný stacionár pre
seniorov na Námestí Jána Pavla II
č. 2059 s kapacitou 21 miest a Denný
stacionár Sv. Štefana pre zdravotne ťažko
postihnutých mladých dospelých na Ulici
Jána Bottu č. 4 s kapacitou 20 miest.
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Cieľ 2: Rozšíriť podporné služby pre seniorov v oblasti neformálneho vzdelávania
a kultúrno-spoločenských aktivít
Seniori v meste Snina sú organizovaní
v Jednote dôchodcov na Slovensku (ďalej
len JDS). Sú aktívni, zaujímajú sa
o dianie v meste, radi sa zapájajú do
organizovania vlastných kultúrnych
a spoločenských akcií. Rok 2017 privítali
8. benefičným koncertom mesta Snina
pod názvom „Pokoj ľuďom dobrej vôle“,
ktorým JDS bola usporiadateľom.
Nasledovala 5. fašiangová veselica
seniorov. V máji sa uskutočnil X. ročník
Rozšírenie
mestských športových hier seniorov
podporných služieb
v areáli SOŠ v Snine. Nasledovali
pre seniorov v oblasti 2015 - 2025 okresné športové hry – VII. ročník
2.1
neformálneho
v Ubli. Prvýkrát v roku 2017
vzdelávania
zorganizovali spoločenskú akciu Juniáles
seniorov. V lete sa uskutočnili relaxačnorehabilitačné zájazdy: boli sa kúpať v
Sárospataku v Maďarsku, navštívili
Oravský hrad, Oravskú priehradu,
relaxovali na kúpalisku v Lúčkach.
V mesiaci október v rámci úcty k starším
si zorganizovali akciu „Seniori sami
sebe“. JDS udržiava seniorov v telesnej
i duševnej aktivite. Okrem spomínaných
aktivít ženy v zimnom období chodia
cvičiť.
Mesto Snina má zriadené dve denné
centrá. Jedno denné centrum je
v priestoroch Mestského kultúrneho
a osvetového strediska a druhé na
Sídlisku I v priestoroch ZŠ
Budovateľská. Tieto denné centrá aktívne
fungujú a plnia svoju spoločenskú
funkciu. V denných centrách trávia
seniori spoločne svoj voľný čas, či už
Podporiť a rozšíriť
posedeniami, debatami alebo tvorivou
činnosť denných
2015 - 2025
2.2
prácou. Každoročne sa zúčastňujú
centier pre seniorov
niekoľkých zájazdov. V roku 2017 sa boli
kúpať v Horúcom Potoku v Poľsku,
v Sárospataku v Maďarsku, ako aj
v Thermalparku Šírava. Koncom roka
navštívili Krosno v Poľsku. V roku 2017
denné centrá aktívne navštevovalo 75
seniorov. Každoročne mesto Snina
v spolupráci s dennými centrami
organizuje pre viac ako 200 seniorov
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spoločenské akcie – Majáles a Katarínske
posedenie.
Cieľ 3: Komplexné poradenské, konzultačné a informačné služby pre seniorov

3.1

Vytvoriť funkčný
poradenský,
konzultačný
a informačný systém
pre seniorov

Poradenstvo, konzultácie
a informovanosť seniorov je
zabezpečovaná priebežne
zamestnankyňami oddelenia sociálnych
vecí a rodiny buď priamo na oddelení
alebo v teréne pri návšteve seniora.
2015 - 2017 K poskytovaniu sociálnych služieb pre
seniorov sú dostupné písomné informácie
na webovej stránke mesta Snina, ktoré sú
v prípade zmeny pravidelne
aktualizované tak, aby sprostredkované
informácie boli aktuálne a mali
dostatočnú výpovednú hodnotu.

Cieľová skupina „Ťažko zdravotne postihnutí občania
a občania so zdravotnými obmedzeniami“

Cieľ 1: Rozšíriť ponuku sociálnych služieb v meste zameraných na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a nové typy služieb podľa zákona
o sociálnych službách
Opatrenie splnené. Územný spolok SČK
Snina zabezpečuje požičiavanie
kompenzačných a zdravotných pomôcok
Zriadiť v meste
pre občanov mesta Snina v dôsledku
požičovňu
zhoršenia ich zdravotného stavu. Má 5
kompenzačných
2016
1.1
invalidných vozíkov, 2 chodítka a 2
a zdravotných
francúzske barly, ktoré požičiava podľa
pomôcok
dohodnutých pravidiel na nevyhnutný čas
ŤZP občanom. Mesto Snina požičiava
jedno chodítko. Iné požiadavky neboli.
Cieľ 2: Rozšíriť podporné služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a občanov so
zdravotnými obmedzeniami v oblasti vzdelávania a kultúrno-spoločenských aktivít
Mesto Snina v snahe podporiť klubovú
činnosť pre ŤZP občanov a občanov so
Zabezpečiť vhodné
zdravotnými obmedzeniami poskytlo
a dostupné priestory
Zväzu zdravotne postihnutých priestory
na klubovú činnosť
Denného centra, ktoré sa nachádzajú
pre ŤZP občanov
2016 - 2020 v centre mesta v budove Mestského
2.1
a občanov so
kultúrneho a osvetového strediska,
zdravotnými
v dopoludňajších hodinách. Zároveň na
obmedzeniami
výpomoc bola poskytnutá uchádzačka
o zamestnanie v rámci menších obecných
služieb.
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Cieľ 3: Podporiť aktívny pracovný život ťažko zdravotne postihnutých občanov a občanov so
zdravotnými obmedzeniami
Podporovať
Mesto Snina má zriadenú chránenú
zriaďovanie
dielňu v rámci Mestskej polície chránených dielní
Dispečerské pracovisko mestského
2015 - 2025
3.1
a chránených
bezpečnostného kamerového systému,
pracovísk na území
kde zamestnáva 3 občanov ŤZP.
mesta Snina
Cieľ 4: Komplexné poradenské, konzultačné a informačné služby pre ťažko zdravotne
postihnutých občanov a občanov so zdravotnými obmedzeniami
Informačný systém pre ťažko zdravotne
postihnutých občanov a občanov so
zdravotnými obmedzeniami je
zabezpečovaný zamestnankyňami
Funkčný informačný
oddelenia sociálnych vecí a rodiny, ktoré
systém a systém
aktívne komunikujú a spolupracujú aj
efektívnej
s neziskovými organizáciami.
komunikácie inštitúcií
K poskytovaniu sociálnych služieb pre
a mimovládnych
ťažko zdravotne postihnutých občanov
organizácií
2015 - 2017 a občanov so zdravotnými obmedzeniami
4.1
pracujúcich s ťažko
sú dostupné písomné informácie na
zdravotne
webovej stránke mesta Snina, ktoré sú
postihnutými občanmi
v prípade zmeny pravidelne
a občanmi so
aktualizované tak, aby sprostredkované
zdravotnými
informácie boli aktuálne a mali
obmedzeniami
dostatočnú výpovednú hodnotu.
Sieťovanie inštitúcií a mimovládnych
organizácií pracujúcich s ŤZP stále
prebieha.
Cieľ 5: Lepšia dostupnosť služieb v meste Snina odstránením existujúcich bariér a realizáciou
bezbariérových stavieb
Odstrániť existujúce
Bariéry v meste sa postupne odstraňujú,
bariéry v meste Snina
čím sa zabezpečuje dostupnosť ťažko
na verejných
zdravotne postihnutých občanov
priestranstvách
a občanov so zdravotnými obmedzeniami
v rámci úradov,
na úrady, do verejných budov,
2015 - 2025
5.1
verejných inštitúcií,
k verejným kultúrno-spoločenským
v zariadeniach
aktivitám a podujatiam v meste.
kultúrneho
Daným opatrením sa výrazne ovplyvňuje
a spoločenského
sociálna integrácia a sebestačnosť
života
cieľovej skupiny.

Cieľová skupina „Deti, mládež a rodiny v riziku sociálneho
vylúčenia“

Cieľ 1: Podpora činnosti a aktivít zameraných na rozvoj práce s deťmi a mládežou

1.1

Podpora
mládežníckeho
dobrovoľníctva

Mládežnícke dobrovoľníctvo zastrešuje
2015 - 2025 hlavne Územný spolok SČK v Snine.
Dobrovoľníci sa zapájajú do kvapiek
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1.2

Participácia detí
a mládeže na živote
mesta a školy

krvi, rôznych humanitárnych zbierok
a pod. Napr. v rámci Dňa narcisov
v meste Snina viacerí dobrovoľníci –
študenti stredných škôl mesta Snina sa
aktívne podieľajú na zbierkach, ktoré
organizuje Liga proti rakovine SR
v spolupráci s Územným spolkom SČK
v Snine. V meste Snina je zriadený
a funguje Mládežnícky parlament (viď
opatrenie 1.2 – Participácia detí
a mládeže na živote mesta a školy)
Mládežnícky parlament mesta Snina robí
ročne množstvo akcií. Od futbalových,
volejbalových, florbalových turnajov, až
po väčšie akcie, ako sú mládežnícky ples,
2015 - 2025
7 dobrodružstiev Sniny. Podieľajú sa na
čistení mesta. Sídlo Mládežníckeho
parlamentu mesta Snina je v priestoroch
Mestského úradu v Snine na 4. poschodí.

Cieľ 2: Reálne možnosti sociálnej integrácie pre handicapované deti a mládež

2.1

Mimovládne organizácie a inštitúcie
v meste Snina aktívne pracujú
s handicapovanými deťmi a mládežou.
V meste Snina Materská škola na Ulici
Čsl. armády má vytvorenú špeciálnu
Podporovať činnosť
triedu so špeciálnymi výchovnomimovládnych
vzdelávacími potrebami. Na jednotlivých
organizácií a inštitúcií,
školách sú zamestnaní asistenti učiteľov
ktorých cieľovou
pre žiakov so zdravotným
skupinou sú
znevýhodnením - ZŠ Budovateľská (2
handicapované deti a
asistenti), ZŠ Komenského (1 asistent),
mládež
ZŠ P. O. Hviezdoslava (2 asistenti) a ZŠ
Študentská (2 asistenti).
Na území mesta pôsobia viaceré
mimovládne organizácie, ktoré zastrešujú
činnosť zameranú na handicapované deti
2015 - 2025 a mládež. Medzi mnohými je to je
napríklad:
Animoterapeuticko-jazdecké centrum,
ktoré poskytuje hipoterapiu a canisterapiu
pre zdravotne postihnutých ľudí, deti
a mládež s osobitnými potrebami.
Občianske združenie DOWN SYNDRÓM
KLUB Snina ochraňuje záujmy a potreby
ľudí s Downovým syndrómom, poskytuje
poradenstvo v oblasti zdravotnej
starostlivosti, výchovy a vzdelávania.
Pomáha riešiť vzniknuté problémy,
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podporuje rozvoj rôznych foriem
integrácie týchto ľudí a ich začleňovanie
do normálneho života.
Činnosť týchto dvoch združení bola
v roku 2017 podporená v rámci
dotačného systému mesta Snina.
Občianske združenie Bocianie deti pri
Spojenej škole internátnej v Snine spája
ľudí, ktorí chcú byť nápomocní pri
výchove a vzdelávaní zdravotne
postihnutých detí, pričom činnosť sa
zameriava hlavne na zabezpečovanie
rôznych aktivít vo voľnom čase a
záujmov u týchto detí a čiastočne im tak
nahrádza rodičov, ktorých často, alebo
vôbec nemajú, alebo sa o nich
nezaujímajú. Združenie sa zameriava aj
na organizovanie aktivít smerujúcich
k zlepšeniu kvality života a schopnosti
týchto detí adaptovať sa na samostatný
život po ukončení nariadenej ústavnej
výchovy alebo po ukončení školy.
Cieľ 3: Funkčný systém krízovej intervencie a sociálnej pomoci pre deti, mládež a rodiny v riziku
sociálneho vylúčenia
Opatrenie splnené. Územný spolok SČK
Zriadiť v meste
Snina má zriadené Zariadenie núdzového
zariadenie núdzového 2015 - 2017 bývania, kde sa poskytujú sociálne služby
3.1
bývania
matkám s deťmi v zmysle § 29 zákona
o sociálnych službách.
V domove na pol ceste sa poskytuje
sociálna služba na určitý čas fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ak
nemá zabezpečené ubytovanie po
skončení poskytovania sociálnych služieb
v inom zariadení, po skončení náhradnej
Vybudovať domov na
starostlivosti alebo po skončení ochrannej
2015 - 2025
3.2
pol ceste
výchovy. Na území mesta doposiaľ
nemáme zriadený domov na pol ceste
vzhľadom na to, že doposiaľ nebola
vyhlásená vhodná výzva. Detský domov
Snina má na Ulici Palárikova 1603/2 byt
pre mladých dospelých, ktorí ukončili
pobyt v detskom domove.
Vytvoriť účinný
informačný systém
Sieťovanie mimovládnych organizácií
a systém efektívnej
a ostatných organizácií pracujúcich
komunikácie
2015 - 2020
3.3
s deťmi, mládežou a rodinami v meste
mimovládnych
Snina stále prebieha.
organizácii
a relevantných
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organizácií
pracujúcich s deťmi,
mládežou a rodinami
v meste Snina (oblasť
voľno-časových,
preventívnych
a podporných aktivít)

Cieľová skupina „Spoločensky a sociálne znevýhodnení
občania“
Cieľ 1: Udržiavanie a rozvíjanie pracovných návykov u dlhodobo nezamestnaných
V roku 2017 malo Mesto Snina
podpísané s ÚPSVaR v Humennom dve
dohody na vykonávanie menších
obecných služieb. Prvá dohoda bola
podpísaná pre 130 uchádzačov
o zamestnanie do 31.05.2017.
Udržiavať v meste
V druhej dohode na obdobie od
aktivačné práce
2015 - 2025 01.06.2017 do 31.12.2017 bol počet
1.1
a menšie obecné
uchádzačov o zamestnanie v rámci
služby
menších obecných služieb zo strany
ÚPSVaR v Humennom znížený na 100
UoZ.
V roku 2017 nebola s ÚPSVaR
v Humennom podpísaná dohoda na
aktivačné práce.
Cieľ 2: Funkčný systém krízovej intervencie a sociálnej pomoci pre deti, mládež a rodiny
v riziku sociálneho vylúčenia
V roku 2017 bola MV SR vyhlásená
výzva na výstavbu, modernizáciu a
rekonštrukciu komunitných centier v
obciach s prítomnosťou MRK. V rámci
výzvy nebolo možné v priestoroch, ktoré
mesto Snina vyčlenilo na prestavbu
komunitného centra (nevyužívaný
Vybudovať
dvojpodlažný pavilón ZŠ Budovateľská)
komplexný systém
zriadiť nocľaháreň pre bezdomovcov a
pomoci osobám
práčovňu, iba komunitné centrum a
2015 - 2020
2.1
v krízovej životnej
stredisko osobnej hygieny, čo bolo pre
situácii – komunitné
potreby mesta nepostačujúce. Zároveň v
centrum
rámci výzvy bola maximálna výška
oprávnených výdavkov na prestavbu
priestorov na komunitné centrum nízka a
bolo možne prerobiť iba jedno podlažie
vzhľadom na úžitkovú plochu uvedenú
vo výzve.
Mesto Snina má v zmysle § 28 zákona
o sociálnych službách zriadenú
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Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti
a rodinu (ďalej len NSSDR)
v priestoroch MŠ Budovateľská, ktorá
čiastočne supluje aktivity komunitného
centra a v súčasnej dobe sú tieto aktivity
pre potreby mesta postačujúce.
V NSSDR sú zamestnané:
• jedna zamestnankyňa mesta
Snina z marginalizovanej
rómskej komunity,
• tri zamestnankyne (odborný
garant, odborný pracovník
a pracovník) v rámci Národného
projektu „Podpora vybraných
sociálnych služieb krízovej
intervencie na komunitnej
úrovni“, kde sú všetky náklady
(CCP, stravné, cestovné,
kancelárske potreby,
administratíva a transfer na
materiál pre prácu s cieľovou
skupinou) uhrádzané z IA
MPSVaR SR.
Počet klientov NSSDR bol v roku 2017 205.
NSSDR realizuje tieto činnosti:
• sociálne poradenstvo – týka sa
hlavne problémov dospelých
klientov a ich detí s dodržiavaním
hygieny a s tým súvisiacim
šírením infekčných ochorení
(svrab) a vší,
• predškolský klub – pre rómske
deti, u ktorých sa podporuje
rozvoj jemnej motoriky,
sociálnych zručností,
hygienických návykov, či
komunikačných kompetencií,
• doučovanie – v zameraní napr. na
matematiku, slovenský jazyk,
zemepis,
• hudobno-dramatický krúžok –
nácvik divadla,
• kreatívna aktivita (tzv.
šikovníček) – prebiehajú tu
remeselné, umelecké činnosti
a ručné práce (napr. šitie
a háčkovanie),
• počítačový krúžok,
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•
•
•
•
•

výtvarné činnosti – kreslenie,
maľovanie, vystrihovanie,
modelovanie,
nízkoprahový klub – organizujú sa
tu spoločenské, pohybové a iné
hry,
preventívne aktivity – zamerané
na tému zdravia a prevenciu
vzniku a šírenia rôznych ochorení,
sociálna rehabilitácia,
klub matiek.

Cieľ 3: Podpora subjektov poskytujúcich sociálne služby v meste Snina

3.1

3.2

Rozšíriť a posilniť
pôsobnosť oddelenia
2015 - 2017
sociálnych vecí a
rodiny
Vytvoriť účinný
informačný systém
a systém efektívnej
komunikácie
mimovládnych
2015 - 2016
organizácií
a relevantných
subjektov
poskytujúcich sociálne
služby v meste Snina

Opatrenie splnené. Na oddelení
sociálnych vecí a rodiny momentálne
pracuje vedúca oddelenia a dve sociálne
pracovníčky.
Sieťovanie mimovládnych organizácií
a relevantných subjektov poskytujúcich
sociálne služby v meste Snina stále
prebieha tak, aby sa informácie včas
dostali k cieľových skupinám občanov
mesta Snina.

Komunitný plán sociálnej služieb mesta Snina má dlhodobý časový charakter a je spracovaný
na obdobie rokov 2015 – 2025. Ide o otvorený dokument, v rámci ktorého sa nevylučujú jeho úpravy,
korekcie a doplnky. Navrhované zmeny a úpravy vstúpia do platnosti po schválení mestským
zastupiteľstvom.
Vypracovala: Ing. Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny
V Snine dňa 30. 04. 2018
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Príloha uznesenia MsZ č. 515/2018 zo dňa 28. 06. 2018:

Investičný zámer
Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina
1. Stavba:
Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v objekte súp. č. 2845 na pozemkoch parc. č. C KN 5066/204, k. ú. Snina, na
Námestí Božieho milosrdenstva v Snine. Objekt je vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Božieho milosrdenstva Snina. Mesto nehnuteľnosti zoberie do dlhodobého prenájmu.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je prestavba jestvujúceho objektu bývalého závodného klubu
Vihorlat súp. č. 2845 na Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár.
5. Rozsah zámeru:
- celková prestavba objektu súp č. 2845 na Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár
vrátane napojenia objektu na inžinierske siete v súlade s výzvou Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových
a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach
na komunitnej úrovni.
Zariadenie opatrovateľskej služby sa navrhuje pre 10 klientov, bude situované na 1. nadzemnom
podlaží a bude pozostávať z dvoch trojizbových bytov a zázemia pre personál. Denný stacionár
s kapacitou 20 osôb bude situovaný na 2. nadzemnom podlaží. Súčasťou bude aj samostatné zázemie
pre personál.
6. Realizácia:
Stavba bude realizovaná len v prípade získania nenávratného finančného príspevku z prostriedkov
Európskej únie.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina“ sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
tzv. EIA.
8. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
9. Predprojektová príprava:
Vypracovaný projektový zámer Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár Snina.
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Investičný zámer
Domov pokojnej staroby Snina - Klimatizácia
1. Stavba:
Domov pokojnej staroby Snina - Klimatizácia
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v objekt súp. č. 2726 na pozemku parc. č. C KN 5066/90, k. ú. Snina, na
Námestí Božieho milosrdenstva. Objekt a pozemok sú vo vlastníctve mesta Snina.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je realizácia klimatizácie v objekt Domova pokojnej staroby.
Zámerom je vytvorenie lepších podmienok pre klientov Domova pokojnej staroby.
5. Rozsah zámeru:
- dodávka a montáž klimatizácie.
6. Realizácia:
Po vyčlenení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Domov pokojnej staroby Snina - Klimatizácia“ sa nepredpokladá negatívny
vplyv na životné prostredie. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle zákona
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov, tzv. EIA.
Navrhovanou činnosťou sa vytvoria lepšie podmienky pre klientov Domova pokojnej staroby.
8. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
9. Predprojektová príprava:
-
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Investičný zámer
Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu Snina
1. Stavba:
Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu Snina
2. Stavebník:
Mesto Snina
3. Vymedzenie záujmového územia:
Zámer bude situovaný v areáli elokovaného pracoviska ZŠ Hviezdoslavova na Ul. 1. mája v objekte
súp. č. 2533 na pozemku parc. č. C KN 142/23, k. ú. Snina. Nehnuteľnosti sú vo vlastníctve mesta.
4. Predmet zámeru:
Predmetom investičného zámeru je prestavbu Telocvične súp. č. 2533 na pozemku parc. č. C KN
142/23, k. ú. Snina, na malú multifunkčnú športovú halu.
8. Rozsah zámeru:
- celková prestavba objektu telocvične súp č. 2533 na malú multifunkčnú halu s vytvorením malého
hľadiska pre divákov.
6.Realizácia:
Stavba bude realizovaná len v prípade získania nenávratného finančného príspevku z prostriedkov
Európskej únie, prípadne iných fondov.
7. Vplyv na životné prostredie:
Realizáciou zámeru „Prestavba telocvične súp. č. 2533 na športovú halu Snina“ sa nepredpokladá
negatívny vplyv na životné prostredie. Navrhované činnosti nepodliehajú posudzovaniu v zmysle
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní o vplyve na životné prostredie v znení neskorších predpisov,
tzv. EIA.
8. Iné vplyvy:
Nie sú známe.
9. Predprojektová príprava:
Zameranie skutkového stavu z projektovej dokumentácie zateplenia ZŠ.
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Príloha uznesenia MsZ č. 518/2018 zo dňa 28. 06. 2018:

Dôvodová správa
Pôvodný rozpočet mesta Snina na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 408/2017 zo
dňa 14.12.2017, prvá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 447/2018 zo dňa
12.02.2018, druhá zmena rozpočtu bola schválená uznesením MsZ č. 471/2018 zo dňa
10.05.2018.
Príjmová časť bežného rozpočtu je plánovaná v celkovej sume 13 627 208 €. Príjmová
časť bežného rozpočtu sa navrhuje znížiť o 100 879 € takto:
 navrhuje sa zníženie príjmu za špecifické služby o 24 000 € na celkovú sumu 354 730 € - ide
o zníženie príjmu z poplatku za uloženie odpadu na skládku TKO,
 navrhuje sa zníženie príjmu z vlastníctva o 104 300 € na celkovú sumu 885 175 € - ide
o odpustenie nájmu za skládku TKO na základe žiadosti Verejnoprospešných služieb Snina,
s. r. o. vo výške ročného nájmu 104 300 €,
 navrhuje sa zvýšenie poplatkov a platieb za služby o 1 600 € na celkovú sumu 882 439 € zvýšené sú ostatné príjmy v školách a školských zariadeniach,
 navrhuje sa zvýšenie ostatných príjmov o 10 € na celkovú sumu 81 098 €,
 navrhuje sa zvýšenie príjmov na bežné granty a transfery o 25 811 € na sumu 3 439 800 € úprava sa týka príjmu zo zahraničia (ide o záverečnú platbu projektu Snina – Chust) a príjmy
z grantov a projektov škôl.
Výdavková časť bežného rozpočtu sa navrhuje zvýšiť o 32 821 € na celkovú sumu 12 382 906
€ (tab. č. 3 a rozpis k tejto tabuľke). Zmena rozpočtu je navrhovaná na vzdelávanie. V zvýšení
výdavkov sú zohľadnené zmeny vlastných príjmov škôl a školských zariadení z dobropisov,
ostatných príjmov a z transferov na prebiehajúce projekty.
Okrem týchto upravených výdavkov sa navrhuje poskytnutie nenormatívnych prostriedkov
pre MŠ Perečínsku vo výške 1 670 € na opravu strechy. Pre MŠ Čsl. armády sa navrhuje zvýšenie
výdavkov o 6 024 € na základe prepočtu normatívnych prostriedkov na integrované deti so
syndrómom autizmu, nakoľko v pôvodnom rozpočte tieto deti neboli zohľadnené. Tieto deti boli
zapísané vo Výkaze o materskej škole Škol 1 – 01, ale pôvodný rozpočet bol prepočítavaný podľa
počtu detí zapísaných vo výkaze Škol 4 – 01.
Pre ZŠ P. O. Hviezdoslava sú navrhované nenormatívne prostriedky vo výške 4 170 € na
opravu kanalizácie 459 €, na odstupné 2 500 € a na nákup škrabky zemiakov v sume 1 211 €. U ZŠ
Budovateľskej sa navrhuje znížiť pôvodne schválená suma na opravu strechy 28 000 € o 1216 € podľa
výsledkov verejného obstarávania.
Kapitálové príjmy sa navrhujú zvýšiť o 17 700 € na celkovú sumu 500 585 € takto:
 navrhuje sa zvýšenie príjmov z predaja nebytových priestorov o 7 800 € - ide o príjem za predaj
budovy transformačnej stanice v areáli nemocnice,


príjem z predaja bytov o 9 900 €.
Kapitálové výdavky sa navrhujú zvýšiť o 4 000 € na celkovú sumu 2 045 066 € takto:

•

na všeobecné verejné služby o 4 000 € na celkovú sumu 68 000 € na rekonštrukciu dátových
rozvodov v budove mestského úradu na základe ukončeného verejného obstarávania.
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Zdroje na financovanie investičných akcií sú uvedené v nasledujúcom prehľade:
Zdroje

Prostried- Prostried Rezerv
ky mesta
-ky z
-ný
predaja
fond

Úver

Príjmy
EU+ŠR

Spolu

Investičná akcia:
Rekonštrukcia dátových rozvodov
Hlasovacie zariadenie
MsP -kamerový systém a auto

61 000

61 000

7 000

7 000

11 540

Rekonštrukcia komunikácií

56 325 223 675

11 540
880 000

600 000

Kontajnerové stojiská

10 000

10 000

Priťažovacia lavica

50 000

50 000

Územný plán

35 000

35 000

Rekonštrukcia verejného osvetlenia

85 000

85 000

Plaváreň projektová dokumentácia
Viacúčelový úžitkový automobil pre futbalový
štadión

36 500

36 500

17 000

17 000

300 000

0

300 000

3 565

0

3 565

5 000

5 000

0

8 000

65 000

65 000

Dotácia pre Nemocnicu Snina, s.r.o. na CT prístroj
Automatické posuvné dvere v Nemocnici Snina,
s.r.o.
Chodníky na novom cintoríne
Histor. nábytok, dobové artefakty a parkety v
kaštieli

8 000

Konvektomaty
Rekonštrukcia MŠ Kukučínova

953

0

Dom pokojnej staroby

11 963

13 285

Rozpočet spolu

324 481

56 325

620 000

444 260

445 213
25 248

600 000

444 260 2 045 066

Príjmová časť finančných operácií sa navrhuje zvýšiť o 120 000 € na celkovú sumu 1 220 179
€ - zvýšenie sa týka zvýšenia použitia rezervného fondu.
Výdavková časť finančných operácií sa nemení.
Zostatok prostriedkov v peňažných fondoch po použití v zmysle navrhovanej tretej zmeny
rozpočtu bude 136 342 €.
Po zohľadnení vzájomného krytia medzi bežným, kapitálovým rozpočtom a finančnými
operáciami je rozpočet mesta zostavený ako prebytkový s prebytkom 360 000 € a s príjmami 15 347
972 € a výdavkami 14 987 972 € (tab. č. 1).
Návrh tretej zmeny rozpočtu podľa programov je premietnutý do jednotlivých programov
programového rozpočtu (tab. č. 8).
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Príloha uznesenia MsZ č. 522/2018 zo dňa 28. 06. 2018:

Mesto Snina, Mestský úrad
Strojárska 2060/95
069 01 Snina
v zmysle § 281 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov vo väzbe na ustanovenie § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, vyhlasuje:
Obchodnú verejnú súťaž
na prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Súťažné podklady
Časť I.
Všeobecné informácie a predmet Obchodnej verejnej súťaže
1.1 Predaj hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v súlade s uznesením MsZ
v Snine č. 522/2017 vo väzbe s platným VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina.
1.2 Identifikácia vlastníka a vyhlasovateľa:
Mesto Snina
Mestský úrad v Snine, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Milovčík, primátor
Bankové spojenie:
VÚB banka, a. s.
č. účtu:
35-22922532/0200
IBAN:
SK27 0200 0000 3500 2292 2532
IČO:
00323560
DIČ:
2020794666
IČ DPH:
SK 2020794666
Tel./Fax:
0577622305, fax: 057/7623743
e-mail:
primator.snina@snina.sk
1.3 Predmet obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa
v objekte SO - 06 na Ulici 1. mája na Elokovanom pracovisku ZŠ P. O. Hviezdoslava vrátane
zabudovaných hnuteľných vecí. Celková výmera miestností, ktoré sú predmetom prenájmu, je
816,16 m2. Zoznam miestností je uvedený v prílohe č. 1 týchto podmienok.
Vyhlasovateľ v súlade s ustanovením § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, ktoré budú vyhlasovateľom komisionálne
vyhodnotené ako nevýhodné, kedykoľvek súťaž zrušiť, a to aj po uplynutí lehoty na predkladanie
ponúk. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
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-2Časť II.
Obhliadka nehnuteľností, zábezpeka a predkladanie ponúk
2.1 Dátum a čas vykonania fyzickej obhliadky predmetu obchodnej verejnej súťaže: vždy
v úradných hodinách mestského úradu po dohode vyhlasovateľa s účastníkom súťaže
individuálne. Kontaktnou osobou vyhlasovateľa je: JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia
právneho, správy majetku a služieb, tel.: 057/7561870, mobil: 0905471902, e-mail:
jan.palovcik@snina.sk.
2.2 Viazanosť ponuky a zábezpeka: do 30. 09. 2018 sa zabezpečuje zábezpekou vo výške 1 000,00
Eur.
2.3 Spôsob zloženia zábezpeky:
-

Bezhotovostným prevodom na účet vyhlasovateľa vo VÚB banke, č. ú. 35–22922532/0200,
IBAN: SK27 0200 0000 3500 2292 2532, variabilný symbol 222018.

-

V hotovosti, formou úhrady do pokladne Mestského úradu Snina.

2.4 Doklady preukazujúce zloženie zábezpeky:
-

Originál výpisu o prevode zábezpeky na účet vyhlasovateľa.

-

Originál potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet vyhlasovateľa
v hotovosti.

-

Originál potvrdenia o úhrade do pokladne Mestského úradu Snina.

Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže musí tvoriť súčasť ponuky, v prípade,
že zábezpeka nebude zložená, ponuka bude z obchodnej verejnej súťaže vylúčená.
2.5 Spôsob vrátenia zábezpeky:
-

Prevodom na účet účastníka súťaže.

-

Vyhlasovateľ vráti zábezpeku účastníkovi súťaže, ktorý neuspel v Obchodnej verejnej súťaži
bez zbytočného odkladu, najneskôr tri dni od uplynutia doby viazanosti alebo tri dni po
upustení od predaja.

-

Zábezpeka úspešného účastníka súťaže, ktorý zo súťaže odstúpi, prepadne v prospech
vyhlasovateľa súťaže.

-

Víťazovi obchodnej verejnej súťaže sa zábezpeka nevracia, ale odpočítava z nájmu.

2.6 Predkladanie ponúk:
-

Forma podávania návrhov je písomná.

-

Účastník súťaže vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Obal musí
obsahovať adresu vyhlasovateľa uvedenú v bode 1 a adresu účastníka.

-

Ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne do podateľne v sídle Mestského úradu Snina
najneskôr do 31. 07. 2018 do 15.00 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – neotvárať “
„OVS/22/2018“
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Uchádzač môže svoju ponuku stiahnuť maximálne jednu hodinu pred začatím otvárania
obálok.

-

Ponuky doručené po lehote budú neotvorené vrátené účastníkovi súťaže.

2.7 Obsah ponuky:
-

Meno, priezvisko a adresa, ak uchádzačom je fyzická osoba.

-

Aktuálny výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu v prípade, ak účastník je
podnikateľský subjekt.

-

Návrh ceny za celý predmet nájmu na rok.

-

Uvedenie účelu využitia predmetu nájmu.

-

Písomné preukázanie vysporiadania záväzkov k vyhlasovateľovi.

-

Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky účastníkom súťaže.

-

Čestné vyhlásenie účastníka, že jeho súťažný návrh je neodvolateľný v lehote podľa bodu 2.2
týchto súťažných podkladov, a že v tejto lehote ho vyhlasovateľ môže prijať.

-

Čestné vyhlásenie účastníka o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených
v návrhu, podpísané účastníkom, štatutárnym zástupcom alebo iným zástupcom účastníka,
ktorý je oprávnený konať v mene účastníka v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

-

Čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami určenými vyhlasovateľom
v podmienkach súťaže.

-

Čestné vyhlásenie účastníka, že s predmetom nájmu je oboznámený v plnom rozsahu
a v budúcnosti si nebude od mesta nárokovať žiadne opravné prostriedky.

V prípade, že ponuka nebude obsahovať niektorý z vyššie uvedených dokladov, bude zo súťaže
vylúčená.
Čl. III.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
3.1 Súťaž sa začína dňom jej zverejnenia na internetovej stránke www.snina.sk a na úradnej tabuli
mesta Snina, t. j. dňom 02. 07. 2018.
3.2 Súťaž končí dňom uvedeným v súťažných podkladoch.
3.3 Vyhlasovateľ komisionálne vyhodnotí ponuky na zasadnutí komisie schválenej Mestským
zastupiteľstvom v Snine a v súlade s platným VZN mesta Snina. Z priebehu vyhodnotenia komisie
bude vyhotovený zápis, v ktorom bude stanovené poradie uchádzačov a víťaz súťaže, ktorý
podpíšu členovia komisie. Následne sa predkladateľom ponúk do 7 dní od schválenia výsledkov
v MsZ písomne oznámi výsledok Obchodnej verejnej súťaže.
3.4 Miesto, dátum a čas otvárania obálok a vyhodnotenia ponúk: Mesto Snina, Mestský úrad Snina,
Strojárska 2060/95, kancelária č. 8, 1. poschodie, do 14 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk.
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Zmluvné podmienky prenájmu
4.1 Prenajímateľ podmieňuje prenájom nebytových priestorov, resp. výsledok tejto súťaže
schválením v Mestskom zastupiteľstve v Snine.
4.2 Nájomca je povinný uhradiť trojročné nájomné na účet mesta Snina najneskôr do 30 dní odo dňa
účinnosti Nájomnej zmluvy.
4.3 Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť v prenajatých priestoroch samostatné, resp.
podružné meranie energií (teplo, elektrická energia, voda)
Čl. V.
Kritéria hodnotenia ponúk
5.1 Kritéria vyhodnotenia ponúk: výška nájomného za celý predmet nájmu. V prípade rovnosti ponúk
rozhodujúcim bude účel využitia.
5.2 Ponuka môže byť vyhodnotená ako neprijateľná.
Čl. VI
Uzatvorenie zmluvy
6.1 Úspešný uchádzač je povinný uzatvoriť nájomnú zmluvu do 30 dní od doručenia oznámenia
výsledku Obchodnej verejnej súťaže schválenej Mestským zastupiteľstvom v Snine. V prípade
neuzatvorenia nájomnej zmluvy úspešným uchádzačom, zložená zábezpeka prepadá v prospech
mesta Snina.
6.2 Ak nedôjde k dohode s úspešným účastníkom súťaže, vyhlasovateľ bude rokovať o uzatvorení
nájomnej zmluvy s ďalšími účastníkmi súťaže v poradí, v akom sa umiestnili v Obchodnej
verejnej súťaži.
6.3 Prenajímateľ vydá nájomcovi dva originály nájomnej zmluvy.

Ing. Štefan Milovčík
primátor mesta
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