Zápis
zo zasadnutia komisie regionálneho rozvoja, cestovného ruchu
a spolupráce s podnikateľmi pri MsZ Snina zo dňa 13.03.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie komisie otvorila jej predsedníčka Ing. Galandová, ktorá oboznámila prítomných
členov komisie s nasledovným doplneným programom:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2018 o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
mesta
2. Informácia o činnosti OO CR Horný Zemplín a Horný Šariš
3. 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:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. /2018 o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
mesta
Návrh tohto VZN bol predložený už na predchádzajúcom zasadnutí MsZ, avšak
predkladateľka Ing. Galandová ho stiahla späť z dôvodu pripomienok od obyvateľov mesta aj
od mestského úradu. Aj na základe požiadavky ZMOSu majú byť pripomienky k VZN
vyhodnocované a zapracované do nového návrhu, preto bude takýmto spôsobom
predložený aj nový návrh VZN na najbližšie rokovanie MsZ samostatne, aby bol prehľad
o pripomienkach.
Jednou z pripomienok bolo, aby VZN nemalo iba odporúčací charakter, ale aby bolo
záväzné.
Ďalšou z pripomienok bolo, aby boli stanovené limity v počte obyvateľov pre petície –
najmenej 1000 ľudí.
Ostatné pripomienky boli skôr organizačné:
-

kto má viesť zhromaždenie
aký bude systém hlasovania – ako sa odkontroluje, či sa jedná o občana s právom
hlasovať (t.j. s trvalým bydliskom alebo vlastníka nehnuteľnosti na území mesta)
ako sa bude vyhotovovať zápisnica, či bude aj nahrávanie zhromaždenia (video alebo
audio)
(ostatné pripomienky sú súčasťou prílohy tejto zápisnice)

Po odkonzultovaní pripomienok pristúpili členovia komisie k hlasovaniu o predloženom
návrhu:
Komisia RR, CR a SsP:
a) o d p o r ú č a Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť predložený Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia č. /2018 o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov
mesta
Hlasovanie:
Za: 4

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 01/03/2018 bolo schválené.
K bodu 2:
Informácia o činnosti OO CR Horný Zemplín a Horný Šariš
Ing. Galandová, ktorá sa zúčastnila ostatného zasadnutia valného zhromaždenia OO CR
Horný Zemplín a Horný Šariš informovala prítomných členov o činnosti OO CR. Pôvodne
bola navrhnutá zmena členského príspevku (zvýšenie), avšak po pripomienkach členov
ostalo nakoniec členské nezmenené. Dôležitá je aj zmena sídla, ktorá bude v obci Malá
Domaša, keďže nový predseda VZ OO CR je starostom Malej Domaše. Výkonná riaditeľka
p. Rošová bude pracovať na celý úväzok, ktorý však pokryje značnú časť z celkového
rozpočtu organizácie. Na zasadnutí VZ bol predložený aj návrh rozpočtu na rok 2018.
K bodu 3:
Ing. Galandová informovala, že 23.3.2018 zvolal nový župan Prešovského samosprávneho
kraja stretnutie k cestovnému ruchu v Prešovskom kraji.
Ing. Mrázová informovala členov komisie o podaných a pripravovaných projektoch mesta
v ostatných mesiacoch.
Ďalšia informácia sa týkala zmeny zákona o výherných hracích automatoch. JUDr. Paľovčík
má predložiť zoznam všetkých licencií a automatov, ktoré sú na území mesta a ktoré sú,
resp. majú byť zrušené.
Mgr. Talarovič informoval o projekte s UA a ponúkol možnosť pre mládež vo veku 15 – 25
rokov zúčastniť sa tohto projektu formou tábora pre mládež, ktorý sa uskutoční v priebehu
leta tohto roka.
Ing. Mrázová informovala aj o príprave vyhodnotenie PHSR mesta Snina za rok 2017, ktoré
bude predložené na najbližšom zasadnutí MsZ. Tabuľka s aktivitami mesta, ktoré boli
naplánované v roku 2017, pošle Ing. Mrázová všetkým členom komisie.

Ing. Daniela Galandová
predsedníčka komisie

Zapísala: Ing. Marta Mrázová

Snina, 13.03.2018

