ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej
konaného dňa 27.11.2019

Prítomní:

Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Mgr. Anna Kosťunová
MUDr. Peter Kuchtanin
Mgr. Mária Todáková
Mgr. Eva Krivjančinová, garantka komisie

Neprítomní:

Mária Dunajová – ospravedlnená neúčasť
Mgr. Jana Karľová – ospravedlnená neúčasť
Alena Kordiaková – ospravedlnená neúčasť

Prizvaní:

Ing. Mária Cúrová – referentka odd. správy majetku a služieb
Bc. Mariana Kicošová – referentka odd. sociálnych vecí a rodiny
Mgr. Jaroslava Miková – referentka odd. školstva

Rokovanie komisie otvoril jej predseda MUDr. Peter Kuchtanin, ktorý privítal všetkých
prítomných. Zasadnutia komisie sa zúčastnil tiež zástupca primátorky mesta Ing. Marián Kníž.
Následne predseda komisie ospravedlnil neúčasť troch členiek komisie a skonštatoval, že
komisia je uznášaniaschopná. Zúčastnených členov komisie oboznámil s doplnením programu
o nový bod, s čím súhlasili všetci členovia komisie. Predložený program odsúhlasili jednohlasne:
1.

2.

3.

Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina (Mgr. Jaroslava Miková, referentka oddelenia školstva)
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej
pomoci občanovi v náhlej núdzi (Bc. Mariana Kicošová, referentka oddelenia sociálnych
vecí a rodiny)
Žiadosti občanov mesta Snina o predĺženie nájomnej zmluvy na mestské nájomné byty
(Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy majetku a služieb)

4.

Rôzne

5.

Záver

K bodu 1:
Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom
na území mesta Snina
Uvedený bod programu odprezentovala Mgr. Jaroslava Miková. Dôvodom na predloženie
tohto doplnku VZN je nová legislatívna úprava (nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z.),
v zmysle ktorej sa platy zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme valorizujú
s účinnosťou od 1. januára 2020 o 10 %. Navrhovanou zmenou sa upravuje § 4 ods. 1. Zároveň

sa v § 4 ods. 2 upravuje poskytnutie nenormatívnych finančných prostriedkov na úhradu miezd
a odvodov pre pedagogického asistenta a rehabilitačného pracovníka – fyzioterapeuta materskej
škole, v ktorej je zriadená špeciálna trieda. Na základe otázok členov komisie Mgr. Miková
uviedla, že dve špeciálne triedy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú
zriadené v MŠ Čs. armády.
Ing. Kočan sa zaujímal o to, koľko detí zo Sniny a koľko detí z okolitých obcí navštevuje
centrá voľného času. Mgr. Miková uviedla, že finančné prostriedky prichádzajú na všetky deti
bez ohľadu na bydlisko. Mgr. Todáková sa informovala, či fyzioterapeut bude platený z rozpočtu
mesta a či je možné, aby fyzioterapeut poskytoval svoje služby prostredníctvom ADOS.
Mgr. Miková jej odpovedala, že fyzioterapeut bude zamestnancom škôlky.
Členovia komisie vyslovili požiadavku na oddelenie školstva o preverenie možnosti, či
úkony poskytované fyzioterapeutom materskej školy, v ktorej je špeciálna trieda, môžu byť
hradené aj zdravotnými poisťovňami.
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Snine schváliť
„Doplnok č. 2 VZN mesta Snina č. 140/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina“.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-110/11/2019 bolo schválené.
K bodu 2:
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej okamžitej
pomoci občanovi v náhlej núdzi
V súlade s VZN mesta Snina č. 123/2014 o nakladaní s finančnými prostriedkami
v sociálnej oblasti bolo na zasadnutí komisie bytovej, S a Z prejednaných: jedna žiadosť o
poskytnutie jednorazovej dávky (JD) a štyri žiadosti o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej
pomoci občanovi v náhlej núdzi (NOP).
Komentár k jednotlivým žiadostiam a popis sociálnej situácie žiadateľov poskytla
Bc. Mariana Kicošová, referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Číslo spisu: 2019/4992 – žiadosť o JD
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka neodporúča priznať JD.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-111/11/2019 bolo schválené.
Číslo spisu: 2019/5098 – žiadosť o NOP
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka neodporúča priznať NOP.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-112/11/2019 bolo schválené.
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Číslo spisu: 2019/5246 – žiadosť o NOP
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča priznať NOP vo výške 150,- €.
Hlasovanie:

Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Uznesenie č. KB, S a Z-113/11/2019 bolo schválené.
Číslo spisu: 2019/5268 – žiadosť o NOP
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča priznať NOP vo výške 150,- €
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-114/11/2019 bolo schválené.
Číslo spisu: 2019/5295 – žiadosť o NOP
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča priznať NOP vo výške 150,- €.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-115/11/2019 bolo schválené.
K bodu 3:
Žiadosti občanov mesta Snina o predĺženie nájomnej zmluvy na mestské nájomné byty
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka oddelenia správy
majetku a služieb. V zmysle VZN mesta Snina č. 150/2019 o prideľovaní nájomných bytov vo
vlastníctve Mesta Snina boli individuálne posúdení všetci žiadatelia, ktorí požiadali Mestský
úrad v Snine písomnou žiadosťou o predĺženie doby nájomnej zmluvy prostredníctvom
vypracovania nového dodatku k existujúcej nájomnej zmluve. Podľa § 3 a § 4 predmetného VZN
boli preverovaní všetci žiadatelia o predĺženie nájmu na mestský byt na Ul. 1. mája a podľa
§ 11, § 12 a § 13 na Sídlisku I v Snine. Doba predĺženia nájmu bola stanovená na základe
individuálneho posúdenia splnenia podmienok.
Číslo materiálu: 1a) - 1g), 2a) – 2l)
Stanovisko oddelenia správy majetku a služieb: odporúča uzatvoriť dodatky k existujúcim
nájomným zmluvám žiadateľov po odporúčaní Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej, na
základe čoho budú pripravené materiály na rokovanie Mestskej rady.
Návrh na uznesenie KB, S a Z:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka odporúča uzatvoriť dodatky k existujúcim nájomným
zmluvám žiadateľov v súlade so stanoviskom oddelenia správy majetku a služieb.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. KB, S a Z-116/11/2019 bolo schválené.
3

K bodu 4:
Rôzne
Členovia komisie v rámci jednotlivých bodov programu diskutovali o predkladaných
materiáloch a návrhoch, prizvaní zamestnanci Mestského úradu v Snine im odpovedali na
kladené otázky v rámci svojich kompetencií.
Mgr. Todáková predložila oddeleniu správy majetku a služieb požiadavku zo strany
nájomníkov bývajúcich v mestských nájomných bytov na Ul. 1. mája na zvolenie predsedu
spoločenstva, resp. zástupcu nájomníkov za účelom komunikácie s Mestským úradom v Snine.
Ing. Cúrova uviedla, že uvedenú problematiku budú riešiť začiatkom budúceho roka.
Na základe VZN o dotáciách za oddelenie strategického rozvoja Mgr. Erika Jankajová,
MBA, PhD. predložila požiadavku do jednotlivých komisií pri MsZ v Snine na zvolenie člena
komisie do hodnotiacej komisie na dotácie, ktorý nie je v konflikte záujmov. Členovia komisie
odsúhlasili odklad tejto voľby na nasledujúcu komisiu, ktorá sa po dohode členov bude konať
v utorok 3. decembra 2019 o 15.30 hod.
K bodu 5:
Záver
V závere predseda komisie poďakoval prítomným za ich účasť.

V Snine dňa 27. 11. 2019

MUDr. Peter Kuchtanin
predseda KB, S a Z

Zapísala: Mgr. Eva Krivjančinová
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