ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej,
konaného dňa 10.01.2019

Prítomní:

Mgr. Jana Karľová
MUDr. Peter Kuchtanin
Mgr. Mária Todáková
Mária Dunajová
Ing. Peter Fedorko
Ing. Vladislav Kočan
Alena Kordiaková
Mgr. Anna Kosťunová
Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie
Mgr. Martina Aľušíková, referentka odd. soc. vecí a rodiny
Mgr. Zuzana Krupa, referentka pre dotácie

K bodu 1: Otvorenie
Rokovanie komisie otvorila Mgr. Miroslava Špitaliková, garantka komisie, ktorá oboznámila
prítomných s programom komisie:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
Voľba predsedu a podpredsedu komisie
Oboznámenie sa s činnosťou komisie
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a poskytnutie
nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi (Mgr. Martina Aľušíková,
referentka oddelenia sociálnych vecí a rodiny)
Prerokovanie žiadosti o dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2019 (Mgr. Zuzana Krupa
referentka pre dotácie)
Kontrola odporúčaní z predošlého zasadnutia komisie
Diskusia
Záver

K bodu 2:
Oboznámenie sa s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
Garantka komisie oboznámila prítomných s Rokovacím poriadkom komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine.
K bodu 3:
Voľba predsedu a podpredsedu komisie
Po oboznámení sa s Rokovacím poriadkom komisií Mestského zastupiteľstva v Snine prešli
prítomní k voľbe predsedu a podpredsedu Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej.
Prítomní po vzájomnej diskusii navrhli za predsedu komisie Mgr. Máriu Todákovú,
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poslankyňu MsZ v Snine a za podpredsedu komisie Máriu Dunajovú a následne o návrhoch
hlasovali verejným hlasovaním.
Hlasovanie o zvolení Mgr. Márie Todákovej za predsedníčku Komisie bytovej, sociálne
a zdravotníckej:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie o zvolení Márie Dunajovej za podpredsedníčku Komisie bytovej, sociálne
a zdravotníckej:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu 4:
Oboznámenie sa s činnosťou komisie
Garantka komisie Mgr. Špitaliková oboznámila prítomných s organizačno-technickým
zabezpečením zasadnutí komisie, s priebehom zasadnutí komisie, s kompetenciami členov
komisie, s povinnosťami garanta komisie, ktoré vyplývajú z Rokovacieho poriadku komisií
Mestského zastupiteľstva v Snine a príslušných VZN Mesta Snina.
K bodu 5:
Žiadosti občanov mesta Snina o poskytnutie jednorazovej dávky a poskytnutie
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 (ďalej len „NOP“).
K uvedenému bodu poskytla komentár Mgr. Martina Aľušíková, referentka oddelenia
sociálnych vecí a rodiny.
Číslo spisu: 2019/368 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať JD vo výške 50,0.- Eur.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-01/01/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/380 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať JD vo výške 30,0.- Eur.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-02/01/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/385 – žiadosť o JD
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať JD vo vecnej forme vo výške 25,0.- Eur.
Hlasovanie: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. KB, S a Z-03/01/2019 bolo schválené
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Číslo spisu: 2019/494 – žiadosť o NOP
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať NOP vo výške 50,0.- Eur.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-04/01/2019 bolo schválené
Číslo spisu: 2019/530 – žiadosť o NOP
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča priznať NOP vo výške 250,0.- Eur.
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-05/01/2019 bolo schválené
K bodu 6:
Prerokovanie žiadosti o dotácie v sociálnej oblasti pre rok 2019
K uvedenému bodu poskytla vysvetlenie a komentár Mgr. Zuzana Krupa, referentka pre
dotácie.
Komisia bytová, S a Z:
Žiadateľ Gréckokatolícka Charita Prešov: komisia navrhuje, aby dotácia, ktorá bude
žiadateľovi poskytnutá, bola použitá výlučne na zakúpenie pomôcok, ktoré budú slúžiť
občanom mesta Snina. Nesúhlasí s tým, aby za pridelenú dotáciu bol zakúpený v žiadosti
spomínaný materiál, nakoľko Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku,
ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sú dotované zo zákona o verejnom zdravotnom
poistení. Komisia navrhuje maximálnu výšku dotácie 300,- €.
Žiadateľ Slovenský červený kríž, územný spolok Snina: komisia navrhuje žiadateľovi prideliť
dotáciu maximálne do výšky 1500,- € na aktivity organizované žiadateľom.
Žiadateľ Slovenský zväz zdravotne postihnutých: komisia navrhuje prideliť dotáciu vo výške
1890,- €.
Žiadateľ Slovenský zväz telesne postihnutých: komisia navrhuje prideliť dotáciu vo výške
1500,- €.
Žiadateľ DOWN – SYNDRÓM KLUB SNINA: komisia navrhuje prideliť dotáciu vo výške
1400,- €.
Žiadateľ ENGY – Vzájomná pomoc ľudí a zvierat: komisia odporúča doplniť žiadosť
o konkrétny cieľ a účel dotácie a navrhuje prideliť dotáciu maximálne do výšky 1500,- €.
Komisia bytová, S a Z:
Komisia odporúča žiadateľom prideliť dotáciu
Hlasovanie: Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Uznesenie č. KB, S a Z-06/01/2019 bolo schválené
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K bodu 7:
Kontrola odporúčaní z predošlého zasadnutia BSZ komisie
Z predchádzajúcej komisie nevyplynuli žiadne úlohy.
K bodu 8:
Diskusia
Členky komisie, ktoré sú zároveň aj členkami Únie žien, ponúkli svoju pomoc žiadateľom
o jednorazovú dávku, ktorí si žiadajú príspevok na ošatenie a obuv. Navrhujú skontaktovať sa
so žiadateľmi a podľa ich požiadavky im vyzbierať a poskytnúť šatstvo, prípadne ich
nakontaktovať na ďalšie osoby a inštitúcie, ktoré sa takouto pomocou zaoberajú.
K bodu 9:
Záver
V závere garantka komisie poďakovala prítomným za ich účasť. Predpokladaný termín
ďalšej komisie bude 23.01.2019.

V Snine dňa 11.01.2019
Zapísala: Mgr. Miroslava Špitaliková

Mgr. Mária Todáková
predsedníčka KB, S a Z
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