Zápisnica
zo zasadnutia Komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a spolupráce s
podnikateľmi pri MsZ v Snine
konaného dňa 5.11.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:

Ing. Štefan Janko
JUDr. Dušan Hačko
Ing. Michal Vohár
Mgr. Michal Lukša, MBA,
Mgr. Ján Bocan
Mgr. Jozef Talarovič
Ing. Marta Mrázová

Neprítomní (ospravedlnení):
Ing. Miroslav Buraľ, Tomáš Potocký, Mgr. Michaela Džuganová, PaedDr. Ján Marinič
Rokovanie komisie otvoril podpredseda komisie JUDr. Hačko, ktorý oboznámil prítomných
členov komisie s nasledovným programom:
1. Návrh Programu odpadového hospodárstva
2. Návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
3. Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
4. R ô z n e
K bodu 1:
Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 (POH)
Na zasadnutí komisie bola prítomná aj referentka oddelenia výstavby, ÚP a ŽP Ing.
Lazoríková, ktorá návrh POH pripravovala. Členov komisie oboznámila s postupom pri
tvorbe tohto dokumentu, ale aj objasnila dôvody, prečo to bol taký dlhý proces a prečo sa
dokument určený pre roky 2016 – 2020 predkladá až teraz. Proces prípravy, ktorý okrem
iného obsahoval aj vyhodnotenie predchádzajúceho POH a posudzovanie vplyvov na životné
prostredie, musel prejsť najprv cez štátne orgány, VÚC a až následne mestá a obce.
Mgr. Bocan sa v tejto súvislosti opýtal, aký je stav so sninskou skládkou KO a kde a ako
funguje regionálne centrum biologicky rozložiteľného odpadu (BRO).
Ing. Lazoríková odpovedala, že naša skládka KO má ešte stále pozastavenú činnosť
a v súčasnosti prebiehajú úkony zo strany štátnych orgánov k procesu tzv. integrovaného
povolenia. Čo sa týka RC BRO, tak to funguje naďalej v priestoroch bývalého podniku
Vihorlat.
Následne komisia pristúpila k hlasovaniu o odporúčaní prijatia dokumentu POH pre MsZ:

Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh
odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2016 - 2020
Hlasovanie: Za: 6

proti: 0

Programu

zdržal sa: 0

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 01/11/2019 bolo schválené.
K bodu 2:
Návrh Doplnku č. 9 k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného
a hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom
v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8
Vo vedení rokovania komisie pokračoval Ing. Janko. Návrh doplnku k VZN predstavila
MVDr. Alušíková, pracovníčka Mestského kultúrneho a osvetového strediska v Snine, ktoré
je spolu s oddelením správy majetku spracovateľom predloženého návrhu.
JUDr. Hačko upozornil na nárazovo veľký skok vo výške navrhovaného nájomného, pretože
ostatných cca 10 rokov táto výška nebola menená. Vzhľadom k tomu, že zasadnutie komisie
je dosť neskoro a nemôže sa už tento návrh meniť v pripomienkovom konaní, môžu už iba
poslanci dať na rokovaní MsZ svoj poslanecký návrh na úpravu (zníženie) sadzieb za
prenájom.
Ing. Janko mal otázku k určeniu tých nájomcov, ktorí môžu mať bezplatný nájom, pretože
oproti pôvodnému VZN teraz vypadol účel využitia „školské zariadenie“, medzi ktoré sa radí
napr. CVČ Mariána Lojana a ktoré sídli v priestoroch MKOS. Navrhol, aby sa späť do
doplnku vrátil účel využitia „školské zariadenia“ a s týmto návrhom sa stotožnili aj ostatní
členovia komisie.
Ďalšie otázky sa týkali použitia loga mesta, ukončenia „moratória“ na využívanie kaštieľa,
diferencovaný prístup pri prenajímaní mestských priestorov pre sninských nájomcov a pre
cudzích nájomcov, neverejných podujatí v priestoroch MKOS alebo kaštieľa (napr. svadby)
a pod. Na všetky otázky odpovedala MVDr. Alušíková.
Následne členovia komisie pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 9
k VZN č. 109/2011 o podmienkach prenájmu nehnuteľného a hnuteľného majetku vo
vlastníctve mesta Snina a o určení sadzieb za tento prenájom v znení doplnkov č. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 a 8 s podmienkou, že v § 4 sa doplní účel využitia pre „školské zariadenia“
Hlasovanie: Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 02/11/2019 bolo schválené
K bodu 3:
Návrh Doplnku č. 6 k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
Keďže spracovateľka návrhu JUDr. Karľová nemohla byť na rokovaní komisie z dôvodu
účasti na Mestskej rade pri MsZ v Snine, odôvodnenie návrhu prečítala garantka komisie Ing.
Mrázová.

Následne komisie pristúpila k hlasovaniu o predloženom návrhu:
Komisia RR, CR a SsP:
Komisia o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť návrh Doplnku č. 6
k VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
v znení doplnkov č. 1, 2, 3, 4 a 5
Hlasovanie: Za: 5

proti: 0

zdržal sa: 1

Uznesenie č. KomRR,CRaSsP - 03/11/2019 bolo schválené
K bodu 4:
Rôzne
a) Predseda komisie Ing. Janko informoval členov komisie o odpovediach na otázky,
ktoré boli vznesené na MsÚ na predchádzajúcom zasadnutí a ktoré zodpovedala p.
primátorka:
- Ešte v lete bola v médiách prezentovaná informácia o úprave značenia
cyklochodníka cez námestie. Aký je aktuálny stav, či sa niečo zmení, pretože
zatiaľ sa nič neudialo?
Odpoveď - Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP MsÚ má úlohu v rámci preberacieho
konania akcie "cyklochodník cez námestie", ktoré k dnešnému dňu ešte nebolo
ukončené: odkontrolovať splnenie podmienok dopravného značenia, ktoré pre
VPS, s.r.o. stanovil Dopravný inšpektorát v HE. Následne má byť zvolený ďalší
postup, v súčinnosti s príslušnými komisiami pri MsZ, najmä komisiou ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy.
- Prečo bolo počas turistickej sezóny zatvorené Turistické informačné centrum v RO
Sninské rybníky, keď pred spustením sezóny prebehla tiež v médiách informácia,
že TIC bude prevádzkovať nejaké združenie? Člen komisie od VPS dostal ústnu
informáciu, že bola podpísaná nájomná zmluva a bolo aj zaplatené nájomné. Viete
dať informáciu aj k tejto skutočnosti?
Odpoveď - Po rokoch nefungovania turistického informačného centra v RO
Sninské rybníky bolo našou snahou opätovne sprevádzkovať toto zariadenie na
pôvodný účel. Viem o tom, že VPS malo záujemcu a aj uzatvorilo zmluvu s
organizáciou Aevis, bohužiaľ neviem z akých dôvodov nebolo informačné
centrum sprevádzkované, napriek tomu, že bolo z ich strany zaplatené nájomné.
Požiadala som túto organizáciu o uvedenie dôvodu, hneď ako budem mať
odpoveď Ti prepošlem. Našim cieľom je pred budúcou letnou sezónou turistické
informačné centrum prevádzkovať vo vlastnej réžii. Verím, že sa nám to podarí.
Členovia komisie požiadali garantku komisie, aby do budúceho rokovania komisie
zabezpečila z oddelenia výstavby resp. z VPS technickú dokumentáciu
k súčasnému cyklochodníku cez námestie vrátane navrhnutých zmien.
b) Mgr. Bocan mal otázku k tomu, kto a prečo povolil tzv. „knižnú búdku“ pri fontáne na
námestí, pretože to umiestnila jedna politická strana, čím si nepriamo vytvára už
predvolebnú kampaň. Okrem toho, takáto činnosť sa týka aj komisie pre RR, CR
a SsP, a preto požaduje, aby sa v budúcnosti takéto témy prerokovávali aj na komisii.
Zároveň navrhol, aby sa pri kaštieli, prípadne iných miestach mesta vytvorili tzv.
knižné boxy, pretože mnoho kníh sa vyhadzuje a niektorým ľuďom by mohli poslúžiť.
Členovia komisii požiadali garantku komisie, aby poslala otázku ku „knižnej búdke“
na príslušné oddelenie MsÚ a následne ich informovala na najbližšej komisii.

Keďže ďalšie pripomienky neboli, predseda komisie poďakoval prítomným za účasť
a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 5.11.2019
Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Ing. Štefan Janko
predseda komisie

