Zápis
zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina zo dňa 8.2.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Ing. Galandová, ktorá oboznámila prítomných
členov komisie s nasledovným programom :

1. Návrhy materiálov predkladaných na MsZ
2. Informácia o výstave ITF Slovakiatour 2017
3. R ô z n e
K bodu 1:
a) Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 88/2008 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na
miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v znení doplnku č. 1.
Zo strany Ing. Galandovej bola pripomienka k návrhu zmeny v článku 6, bod 3, kde
sa doplnkom VZN má znenie „mesto Snina vyzve správcu“ nahradiť znením „mesto
Snina môže vyzvať správcu“. Svoju pripomienku argumentovala tak, že ak sa
sprísňujú podmienky v celom návrhu v ostatných ustanoveniach, potom navrhované
zmiernenie vytvára priestor pre nerovnaký postup zo strany úradu. Členovia komisie
sa stotožnili s návrhom predsedníčky článok 6, bod 3 ponechať v pôvodnom znení
viď:
http://www.snina.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah26_2.pdf&original=vzn_882008_o_povolovani_a_vykonavani_vykopovych_prac_na_miestnych_komunikaciach_v_zneni_doplnku_
c._1_uplne_znenie.pdf

Zo strany Ing. Šebáka bola pripomienka, aby za mesto (na strane preberajúceho)
nepreberal dielo zamestnanec Útvaru hlavného kontrolóra (prekopávku/výkopové
práce) z dôvodu, že v prípade kontroly dodržiavania ustanovení VZN nebude
zachovaný princíp objektívnosti.
Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Doplnku č. 2
k VZN č. 88/2008 o povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciách
a verejných priestranstvách v znení doplnku č. 1 s pripomienkou ponechať čl. 6 bod 3
v pôvodnom znení a taktiež vypustiť z prílohy č. 2 (Vzor písomného záznamu o odovzdaní
a prevzatí rozkopávky“, z časti „Preberajúci“ odsek „za Útvar hlavného kontrolóra“.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.

b) Návrh Doplnku č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 109/2011
o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta
Snina a o určená sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
K predloženému návrhu neboli pripomienky.

Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Doplnku č. 7
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 109/2011 o podmienkach prenájmu
nehnuteľného a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určená sadzieb za tento
prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.

c) Doplnok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 129/2016 o určení
miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
K predloženému návrhu neboli pripomienky.
Komisia RR, CR a SsP:
o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Doplnku č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 129/2016 o určení miesta a času zápisu
detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Snina.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.

d) Návrh Podmienok udelenia Ceny mesta Snina pri príležitosti 700. výročia prvej
písomnej zmienky o meste Snina. Členovia komisie vyjadrili súhlas a ocenili
komplexnosť predloženého materiálu a detailné podmienky oprávnenosti získania
ceny, tiež to, že návrh na udelenie ceny mesta môžu podať aj obyvatelia mesta.
e) Návrh rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – k predloženému materiálu bolo viacero
pripomienok, ktoré sa týkali prípravy ďalších nových investičných akcií, pričom
niektoré zastupiteľstvom schválené a projekčne pripravené sa nerealizujú.
Predsedníčka komisie p. Galandová v súvislosti s viacerými aktivitami plánovanými
z dôvodu 700. výročia prvej písomnej zmienky o Snine nadniesla požiadavku riadnej
starostlivosti o informačné panely cyklotrasy Za históriou Sniny (nutná kompletná
výmena PVC tabúľ z dôvodu zastarania a poškodenia materiálu a tým nečitateľnosti
textov, tiež obnova náterov drevených konštrukcií) a tiež riadnej starostlivosti
o historickú zeleň v historickom parku. Tieto aktivity nie sú uvedené v rozpočte.
K Návrhu rozdelenia dotácií v roku 2017, ktorý je súčasťou Návrhu rozpočtu mesta
Snina na rok 2017 bolo od členov viacero pripomienok k spôsobu prerozdeľovania aj
samotnému prerozdeleniu. Predsedníčka komisie uviedla, že v súčasnosti stále platí
pôvodné VZN o prerozdeľovaní dotácií, v zmysle ktorého majú byť žiadosti o dotácie
zaraďované podľa prioritných oblastí (okrem športu a kultúry aj sociálna oblasť,
vzdelávanie, cestovný ruch a kultúrne dedičstvo), na základe toho majú žiadosti
posudzovať príslušné komisie, nielen komisia mládeže kultúry, športu a návrhov na

poskytovanie grantov. V praxi to takto fungovalo podľa jej slov len prvý rok, čo je
v rozpore s platným VZN. Ďalšie pripomienky členov komisie boli k poskytnutiu
dotácie 1800 EUR pre podnikateľský subjekt Jana Handrová (SZČO) na úhradu
prevádzkových nákladov a nájmu Detského zábavného centra ELA HOP, ktoré keďže
ide o podnikateľskú činnosť v priestoroch základnej školy, deformujú zdravé
podnikateľské prostredie. Predsedníčka komisie p. Galandová sa dotazovala, akú
právnu formu má subjekt vystupujúci pod názvom „Kynologický klub Snina“, ktorý má
získať dotáciu 2000 EUR na výstavbu cvičiska pre psov, ktoré by ostalo vo vlastníctve
mesta a na kúpu cvičebných pomôcok (preveriť či subjekt vznikol pred termínom
podania žiadosti o dotáciu, v opačnom prípade uplatniť rovnaký postup ako
v minulých rokoch). P. Bončík navrhol, aby sa dotácia mesta 36 000 EUR pre
podnikateľský subjekt ROCK FREE PRODUCTION s.r.o. na podujatie Rock pod
Kameňom fest zohľadnila pre obyvateľov Sniny poskytnutím zľavy, napr. v rámci karty
obyvateľa.
Komisia RR, CR a SsP:
n e o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený návrh Rozpočtu
mesta Snina na rok 2017.
Hlasovanie:
Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 0

Návrh uznesenia bol jednohlasne schválený.
K bodu 2:
Ing. Mrázová informovala prítomných členov komisie o uskutočnenej aktivite mesta – účasti
na výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2017, ktorá sa konala v dňoch 26. –
29.1.2017 v Bratislave. Mesto Snina malo zastúpenie svojim vlastným stánkom.

K bodu 3:
R ô z n e:
a) K problematike mestskej cyklotrasy Za históriou Sniny bola zo strany Mgr. Talaroviča
požiadavka prepracovať orientačné mapy mesta, ktoré sú umiestnené na troch miestach
– Centrum, pri kostole a pri železničnej stanici. K mapám by bolo vhodné doplniť pútavé
fotografie jednotlivých zastavení – pamiatok a pamätihodností mesta. Zároveň požiadal,
aby si správca cyklotrasy prešiel celú trasu a zosumarizoval zničené a poškodené
tabule, cyklistické značenie a stĺpiky. Upozornil na dlhodobý problém – nedokončený
(nevyznačený) úsek cez námestie, ktorý vzhľadom na to že ide o oficiálnu cyklotrasu je
nevyhnutné riešiť. V opačnom prípade môže byť zo strany Slovenského cykloklubu táto
cyklotrasa vyradená zo všetkých oficiálnych cyklomáp, ktoré sú pre Sninu bezplatnou
propagáciou.

Ing. Daniela Galandová
predsedníčka komisie
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

8.2.2017

