ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 4. 2. 2016
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 4. 2. 2016 o 1600 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
7 členov komisie boli prítomní piati členovia podľa prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní
JUDr. Paľovčík Ján, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a služieb MsÚ v Snine
/ďalej len OPSMaS/, Ing. Pargáč Boris, hlavný kontrolór mesta Snina a Ing. Aľušíková
Monika, garant Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Snine
/ďalej len komisia finančná/.
Program zasadnutia
1. Žiadosť Samuela Andrejčíka, Strojárska 1832/93, 069 01 Snina o bezplatný
prenájom telocvične na ZŠ P. O . Hviezdoslava, Snina.
2. Žiadosť o odpustenie poplatku za vecné bremeno – dotknutí vlastníci garáží na
Ul. Kukučínovej zastúpení Máriou Šoltísovou, Kukučínova 2044, 069 01 Snina.
3. Žiadosť Norberta Kačalu, Strojárska 1830/91, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku.
4. Žiadosť Michala Kapka, Pekinská 14, 040 13 Košice Ťahanovce o odkúpenie
pozemkov.
5. Žiadosť Miroslava Kostišče, Komenského 1332, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku.
6. Žiadosť Súkromnej materskej školy Vihorlatská 1420/8, 069 01 Snina
o prehodnotenie nájmu.
7. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode prítomných privítal. Po odsúhlasení programu
rokovania prebehla k jednotlivým bodom diskusia.

K bodu 1.

Žiadosť Samuela Andrejčíka, Strojárska 1832/93, 069 01 Snina
o bezplatný prenájom telocvične na ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina
Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Samuela Andrejčíka,
Strojárska 1832/93, 069 01 Snina o bezplatný prenájom telocvične na ZŠ P. O.
Hviezdoslava, Snina.

K bodu 2.

Žiadosť o odpustenie poplatku za vecné bremeno – dotknutí vlastníci
garáží na Ul. Kukučínovej zastúpení Máriou Šoltísovou, Kukučínova 2044,
069 01 Snina
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje žiadosti
vyhovieť s tým, aby dotknutí vlastníci uhradili iba poplatok za uloženie kábla
od bytového domu M3 po rozvodovú skriňu pri garážach, čo v danom prípade
znamená 23 bm x 8 = 184,- €.

K bodu 3.

Žiadosť Norberta Kačalu, Strojárska 1830/91, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku
Komisia finančná berie na vedomie stanovisko Komisie výstavby, životného
prostredia a územného plánovania a nedoporučuje odpredaj pozemku parc. č.
CKN 8156 vo vlastníctve mesta Snina žiadateľovi Norbert Kačala, Strojárska
1830/91, 069 01 Snina, nakoľko to nie je v súlade s územným plánom.

K bodu 4.

Žiadosť Michala Kapka, Pekinská 14, 040 13 Košice Ťahanovce
o odkúpenie pozemkov
Komisia finančná doporučuje predaj pozemkov parc. č. CKN 1968/153 a CKN
1968/154, zap. na LV č. 3200, k. ú. Snina žiadateľovi Michalovi Kapkovi,
Pekinská 14, 040 13 Košice Ťahanovce za cenu v zmysle cenovej mapy
a platného VZN.

K bodu 5.

Žiadosť Miroslava Kostišče, Komenského 1332, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje predaj
za cenu v zmysle platného VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina po odčlenení časti parcely č. CKN
4264/1 – zastavaný pozemok a nevyhnutne priľahlý pozemok.

K bodu 6.

Žiadosť Súkromnej materskej školy Vihorlatská 1420/8, 069 01 Snina
o prehodnotenie nájmu
Komisia finančná nedoporučuje zníženie nájmu pre Súkromnú materskú školu
Vihorlatská 1420/8, 069 01 Snina. Doporučuje nájomcovi v prípade riešenia
havarijného stavu predložiť výšku preukázateľne vynaložených prostriedkov
k zápočtu nájomného.

K bodu 7.

Iné
V tomto bode boli komisii operatívne predložené aj tieto materiály:
-

návrh VZN o určení miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej
2

školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Snina,
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu VZN o určení
miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina schváliť.
-

žiadosti Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom športových zariadení
na ZŠ Budovateľskej a ZŠ
Hviezdoslavovej na tréningový proces pre hráčov MFK v žiackych
kategóriách.
Komisia finančná odročila prerokovanie žiadostí MFK Snina na najbližšie
rokovanie, na ktoré žiada doložiť stanoviská štatutárov predmetných škôl,
stanovisko Komisie školstva, stanovisko Komisie mládeže, kultúry, športu
a návrhov na poskytovanie grantov ako aj vyčíslenie nákladov, ktoré
predstavujú výšku nepriamej dotácie pre klub.

Ing. Regec v závere poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika
...................

Ing. Regec Jaroslav
....................

Predseda komisie:

V Snine dňa 4. 2. 2016
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