ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
konaného dňa 29.05.2019

Prítomní:

Mgr. Mária Todáková
Mária Dunajová
Mgr. Jana Karľová
MUDr. Peter Kuchtanin
Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Mgr. Anna Kosťunová
Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie
Mgr. Jana Makajová, vedúca oddelenia soc. vecí a rodiny
Mgr. Martina Aľušíková, referentka Oddelenia soc. vecí a rodiny
Ing. Mária Cúrová, referentka Oddelenia správy majetku a služieb

Neprítomní:

Alena Kordiaková – ospravedlnená neúčasť

Rokovanie komisie otvorila predsedníčka komisie Mgr. Mária Todáková, ktorá oboznámila
prítomných s programom rokovania komisie. Za program hlasovali všetci prítomní členovia
komisie:
1. Predloženie návrhu zakladateľskej listiny ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“
(Ing. Jana Makajová, vedúca Oddelenia sociálnych vecí a rodiny)
2. Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a nevyhnutnej
okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi (Mgr. Martina Aľušíková, referentka
Oddelenia sociálnych vecí a rodiny)
3. Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov (Ing. Mária Cúrová,
referentka Oddelenia správy majetku a služieb)
4. Návrhy na revitalizáciu Sídliska 1 (Mgr. Mária Todáková, poslankyňa MsZ
a predsedníčka KB, S a Z)
5. Rôzne
6. Záver
K bodu 1:
Predloženie návrhu zakladateľskej listiny ,,Mestský podnik Snina, s. r. o.“
K uvedenému bodu poskytla komentár a odpovedala na otázky prítomných členov Ing.
Jana Makajová, vedúca oddelenia sociálnych vecí a rodiny.
Pani Makajová oboznámila prítomných s postupom pri založení sociálneho podniku.
Informovala o tom, aké sú plánované činnosti, ktoré bude mestský podnik vykonávať.
Predložila koncepciu, na akom princípe bude fungovať financovanie sociálneho podniku,
v akom pomere sa na financovaní bude podieľať mesto a štát a akú časť predstavuje úver
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z banky. Členovia komisie vyjadrili svoje postoje a názory ohľadne založenia a fungovania
sociálneho podniku.
Pán MuDr. Kuchtanin sa obáva, že mesto nemá do detailov premyslené fungovanie
sociálneho podniku a nepoukazuje na možné riziká. Dvíha varovný prst, že sa to môže mestu
vypomstiť a v konečnom dôsledku bude na sociálny podnik doplácať.
Pán Ing. Kčan, vysvetlil, že sociálny podnik nie je založený za účelom vytvárania
zisku a tiež nemôže byť chápaný ako konkurencia pre miestnych podnikateľov. Sociálny
podnik je nástroj štátu, ktorý otvára priestor na riešenie vysokej nezamestnanosti v meste
Snina a v konečnom dôsledku dopomôže k tomu, aby mesto dokázalo svojpomocne riešiť
potreby svojich obyvateľov.
Na Slovensku je aktuálne založených a fungujúcich 10 sociálnych podnikov.
Hodnotenie ich výsledkov je zatiaľ predčasné. Štát podporuje zakladanie sociálnych podnikov
a prijal zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, účinný od
01.05.2018.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča schváliť návrh zakladateľskej listiny „Mestský podnik Snina, s. r. o.“
Hlasovanie: Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-47/05/2019 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 boli na zasadnutí BSZ komisie prejednané nasledujúce žiadosti občanov
mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky (ďalej len „JD“) a nevyhnutnej okamžitej
pomoci občanovi v náhlej núdzi.
K uvedenému bodu poskytla komentár Mgr. Martina Aľušíková, referentka oddelenia
sociálnych vecí a rodiny.
Číslo spisu: 2019/2377 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča priznať JD, žiadateľka nespĺňa podmienky príslušného VZN mesta
Snina.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-48/05/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/2460 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča priznať JD, žiadateľka nespĺňa podmienky príslušného VZN mesta
Snina, opakovane sa dopustila priestupku.
Hlasovanie: Za: 0
Proti:7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-49/05/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/2801 – žiadosť o NOP
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča priznať NOP, žiadateľ nespĺňa podmienky príslušného VZN mesta
Snina, príjem rodiny presahuje 1,2 násobok sumy životného minima. Komisia odporučila
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žiadateľovi, aby svoju žiadosť adresoval primátorke mesta a požiadal mesto Snina o sociálnu
výpomoc.
Hlasovanie: Za: 0
Proti:0
Zdržal sa: 7
Uznesenie č. KB, S a Z-50/05/2019 bolo schválené
K bodu 3:
Žiadosti občanov o prenájom mestských nájomných bytov
K uvedenému bodu poskytla komentár Ing. Mária Cúrová, referentka Oddelenia
správy majetku a služieb. Z oblasti bytovej problematiky boli Oddelením správy majetku
a služieb MsÚ Snina na prerokovanie v komisii bytovej S a Z predložené nasledujúce
žiadosti:
Číslo materiálu: 28/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľa do
poradovníka na mestský nájomný byt. Šetrením bolo zistené, že rodina má nedoplatok na
TKO.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-51/05/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 29/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľku do
poradovníka na mestský nájomný byt. Šetrením bolo zistené, že rodina má nedoplatok na
TKO.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-52/05/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 30/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: ponecháva na zvážení členov komisie, či
zaradí žiadateľa do poradovníka. Pri skúmaní predložených dokladov bolo zistené, že žiadateľ
je živnostník a jeho príjem prekračuje trojnásobok sumy životného minima, čím nespĺňa
podmienky VZN č. 105/2010 o prideľovaní bytov na Ul. 1. mája v Snine.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt na Ul. 1.
mája, nakoľko nespĺňa podmienky príslušného VZN.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-53/05/2019 bolo schválené

3

Číslo materiálu: 31/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľa do
poradovníka, nakoľko žiadateľ má byt v prenájme a teda má kde bývať.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt, nakoľko
žiadateľ má kde bývať a v meste Snina je dlhodobo nepriaznivá bytová situácia.
Hlasovanie: Za: 3
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Uznesenie č. KB, S a Z-54/05/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 32/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľa do
poradovníka, nakoľko žiadateľ má nedoplatky na TKO.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľa do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-55/05/2019 bolo schválené
Číslo materiálu: 33/2019
Stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb: neodporúča zaradiť žiadateľku do
poradovníka, nakoľko žiadateľka spolu s rodinou má nedoplatky na TKO a TKO neplatí ani
v súčasnosti.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia neodporúča zaradiť žiadateľku do poradovníka na mestský nájomný byt.
Hlasovanie: Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-56/05/2019 bolo schválené
Pani Ing. Cúrová informovala členov komisie, že sa uvoľní 3-izbový byt na Ul. 1.
mája, mestská rada odporučila uzavrieť nájomnú zmluvu so žiadateľkou, ktorá je
v poradovníku na 1. mieste. Členovia komisie voči tomuto nemajú námietky.
K bodu 4:
Návrhy na revitalizáciu Sídliska 1
Predsedníčka Mgr. Mária Todáková v tomto bode v krátkosti oboznámila prítomných členov
s plánovanou revitalizáciou Sídliska 1.
Pán Ing. Kočan si myslí, že mesto by malo pokračovať v aktivitách, ktoré sú naplánované
v Komunitnom pláne mesta Snina a Komunitné centrum by malo byť umiestnené v nevyužitej
a chátrajúcej budove Z. Š. Budovateľská. Niektorí členovia komisie sa vyjadrili aj k tomu, že
MsP a terénne sociálne pracovníčky by mohli mať sídlo na Sídlisku 1, kde by bolo
vybudované multifunkčné sociálne centrum, ktoré by zastrešovalo sociálne služby nie len pre
MRK, ale pre všetkých obyvateľov mesta na Sídlisku I.
Pani Mgr. Karľová uviedla príklady dobrej praxe s fungovaním sociálnych služieb na
Podskalke v Humennom. Predsedníčka Mgr. Mária Todáková navrhla všetkým členom
komisie, že by bolo vhodné v krátkej dobe uskutočniť výjazdové rokovanie v danej lokalite.
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K bodu 3:
Rôzne
Pani Ing. Cúrová informovala členov komisie, že vykonala šetrenia u niekoľkých
žiadateľov, ktorí sú v poradovníkoch na mestské nájomné byty a zistila, že majú nedoplatky
voči mestu.
Členovia komisie odporučili Oddeleniu správy majetku a služieb, aby prešetrili
všetkých žiadateľov, ktorí sú v poradovníkoch na mestské nájomné byty a zistili, či nemajú
voči mestu nedoplatky. Ak budú takíto žiadatelia zistení, komisia sa nimi bude zaoberať na
svojom ďalšom zasadnutí.
Komisia taktiež odporúča Oddeleniu správy majetku a služieb, aby u žiadosti o byty,
od žiadateľov, ktorí majú nedoplatky voči mestu, nebolo vykonávané sociálne šetrenie a aby
tieto žiadosti neboli predkladané na Komisiu bytovú, sociálnu a zdravotnícku. Tieto žiadosti
len administratívne zaťažujú úrad a pre nesplnenie podmienok VZN, nebudú zaradené do
poradovníka na mestské nájomné byty.
Členka komisie Mgr. Karľová predložila návrh od občanov mesta, aby bola zriadená
ďalšia zastávka MHD na znamenie na ulici Študentskej oproti zdravotnému stredisku, kde
chodí veľa pacientov, pre ktorých je náročné presúvať sa, zo zastávky od gymnázia. Pán Ing.
Fedorko zistí na dopravnom inšpektoráte, ako treba postupovať pri zriedení novej zastávky.
K bodu 4:
Záver
V závere predsedníčka komisie poďakovala prítomným za ich účasť.

V Snine, dňa 30.05.2019
Zapísala: Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Mária Todáková
predsedníčka KB, S a Z
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