Zápis
zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina zo dňa 21.06.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Ing. Galandová, ktorá oboznámila prítomných
členov komisie s nasledovným doplneným programom:
1. Prerokovanie materiálov predkladaných na najbližšie zasadnutie MsZ
2. R ô z n e
Počet prítomných členov: 4 + garantka komisie
Ospravedlnení: 3
K navrhnutému programu prebehlo hlasovanie:
Komisia RR, CR a SsP:
s ú h l a s í s predloženým návrhom programu rokovania Komisie RR, CR a SsP
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Program rokovania bol schválený.
K bodu 1: Záverečný účet mesta Snina za rok 2017 a Plnenie rozpočtu mesta Snina za rok
2017
– komisia bola oboznámená s materiálom predkladaným na rokovanie MsZ. Členovia
komisie nemali k predloženému návrhu pripomienky.
Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Záverečného
účtu mesta Snina za rok 2017 a Plnenie rozpočtu mesta Snina za rok 2017
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 01/06/2018 bolo schválené.
K bodu 2: Rôzne
Ing. Mrázová informovala členov komisie o prebiehajúcich a pripravovaných projektoch
a projektoch, ktoré sú v procese hodnotenia – projekt rekonštrukcie MŠ Kukučínova, ktorý sa
práve končí, projekty cezhraničnej spolupráce (Revitalizácia parku za malým kaštieľom – PLSK a Rekonštrukcia malého kaštieľa – UA-SK), projekt na elektromobil pre mesto Snina,
projekt verejného WiFi, ktoré sú v procese hodnotenia a projekt na výstavbu zariadenia
s opatrovateľskou službou a denný stacionár a projekt na zberný dvor, ktoré sa pripravujú,
resp. podávajú v najbližšom období.
Predsedníčka komisie v nadväznosti na hlavným kontrolórom plánovanú kontrolu príjmov
mesta so zameraním na miestne dane za ubytovanie za roky 2016 a 2017 nadniesla
problematiku skvalitnenia služieb mesta resp. účelového využitia vybratej dane za

ubytovanie na riešenie spoločných problémov podnikateľských subjektov, ktoré daň platia.
Uviedla, že z dlhodobejšieho hľadiska porovnaním rokov 2012 až 2017, došlo k zvýšeniu
počtu prenocovaní z približne 12 563 prenocovaní/rok na 18 672 prenocovaní /rok.
Z hľadiska porovnania príjmov došlo k zvýšeniu príjmov z dane za ubytovanie z 4 145,89
EUR v roku 2012 na 7 469,00 EUR v roku 2017, pričom od roku 2013 sa menila sadzba
z 0,33 EUR/osobu/noc na 0,40 EUR. Podľa údajov z finančného oddelenia daň za
ubytovanie platí celkom 17 podnikateľských subjektov (SOŠ Snina, Bytové družstvo Snina,
Dušan Cicko – Hratega, Ladislav Jurpák, Marek Legemza, Notax Consulting spol. s r.o.,
Metronex , s.r.o., Suptrans G.T.M, s.r.o., Štefan Labanič LORD, Rotax - arch spol. s r.o.,
Mária Čornaničová, Marián Burda Lagúna štýl, Merkúr 7, s.r.o., EUROHARMEN, s.r.o.,
Centrum 1, s.r.o., Daniela Friedrichová, Odborné učilište internátne).

Ing. Daniela Galandová
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Marta Mrázová
Snina, 21.06.2018

