ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 11. 6. 2012
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 11. 6. 2012 o 1500 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 sluţieb MsÚ v Snine
/ďalej len OPSMaS/, Ing. Mariničová Dana, vedúca oddelenia finančného MsÚ v Snine a Ing.
Aľušíková Monika, garant Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskom zastupiteľstve v
Snine /ďalej len komisia finančná/.
Program zasadnutia
1. Ţiadosť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok.
2. Ţiadosť MŠ Palárikova Snina o pomoc na riešenie havarijného stavu.
3. Prerokovanie ţiadostí.
4. Záverečný účet mesta Snina za rok 2011.
5. Plnenie rozpočtu mesta Snina za 1. štvrťrok 2012.
6. Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012.
7. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode privítal prítomných. Po oboznámení sa
s programom rokovania a jeho schválení prebehla k jednotlivým bodom programu diskusia.

K bodu 1.

Ţiadosť ZŠ P.O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok
Komisia finančná doporučuje MsZ prijať uznesenie o poskytnutí finančných
prostriedkov na zakúpenie 5 ks elektrorozvádzačov vo výške ceny, ktorá bude
známa po výberovom konaní formou elektronickej aukcie.

K bodu 2.

Ţiadosť MŠ Palárikova Snina o pomoc na riešenie havarijného stavu
Komisia finančná a správy majetku má zaujať stanovisko k potrebe vyčlenenia
finančných prostriedkov na poţadovanú opravu ústredného kúrenia na ZŠ
Palárikova. Komisia nevie kompetentne zaujať stanovisko k predmetnej
ţiadosti, nakoľko v nej chýba výkaz – výmer, t. j. konkrétny súpis potrebných
prác a materiálu pre realizáciu poţadovanej rekonštrukcie. Je potrebné aby

ţiadateľ o finančné prostriedky špecifikoval konkrétnu závadu a rozsah
finančných prostriedkov potrebných na jej odstránenie po poloţkách.
Komisia ţiada aj o doplnenie stanoviska komisie školstva vzhľadom na
súčasné vyuţitie a vyuţiteľnosť majetku mesta v budúcnosti.
Prerokovanie ţiadostí

K bodu 3.

V tomto bode komisia prerokovala materiál, ktorý bol na OPSMaS doručený
vo forme ţiadostí:
-

Ţiadosť Mgr. Dušana Todáka, bytom Ul. 1. mája 2053/5, 069 01 Snina,
o odpustenie poplatku vyplývajúceho z prijatého uznesenia mesta Snina
v súvislosti s umiestnením a realizáciou vodovodnej, plynovej a kanalizačnej
prípojky
Komisia finančná sa nestotoţňuje so ţiadosťou Mgr. Dušana Todáka
o odpustenie poplatku v súvislosti s umiestnením a realizáciou vodovodnej,
plynovej a kanalizačnej prípojky, doporučuje postupovať v zmysle platného
VZN.

-

Ţiadosť p. Karola Miška, bytom Komenského 2665/11, 069 01 Snina,
o zníţenie mesačnej splátky kúpnej ceny bytu
Komisia finančná doporučuje ţiadosti p. Miška vyhovieť a vypracovať nový
splátkový kalendár v zmysle tejto ţiadosti.

-

Ţiadosť Mestského volejbalového klubu Snina, Vihorlatská 1426/14, 069 01
Snina, o prenájom priestorov ŠH za účelom tréningového procesu a súťaţných
stretnutí v sezóne 2012-13 za 1,- €
Komisia finančná doporučuje postupovať v zmysle VZN č. 111/2012 o
podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z
rozpočtu mesta Snina.

-

Ţiadosť konateľa Nemocnica Snina, s.r.o. o predĺţenie odpustenia nájomného
za hnuteľný a nehnuteľný majetok o 6 mesiacov
Komisia finančná doporučuje MsZ odsúhlasiť predĺţenie úľavy za prenájom
hmotného a nehmotného majetku vo vlastníctve mesta Nemocnici Snina, s.r.o.
do 31.12.2012 za podmienky reinvestovania do technického zabezpečenia
nemocnice vo výške úľavy na nájomnom.
Komisia finančná doporučuje Valnému zhromaţdeniu Nemocnice Snina, s.r.o.
prijať uznesenie o prevode takto nadobudnutého majetku Nemocnice Snina,
s.r.o. do majetku mesta.

-

Ţiadosť MY HOME, s.r.o., Mierova 1842/1, 069 01 Snina, o zriadenie vecného
bremena
Komisia finančná doporučuje ţiadosti MY HOME, s.r.o. zo dňa 24.5.2012
o zriadenie vecného bremena vyhovieť.
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-

Ţiadosť Jozefa Cenknera, bytom Jesenského 2029/158, 069 01 Snina,
o vysporiadanie pozemkov
Komisia finančná pokladá ţiadosť p. Cenknera zo dňa 22.5.2012
o vysporiadanie pozemkov za bezpredmetnú, nakoľko podľa Rozhodnutia
Obvodného pozemkového úradu v Humennom číslo OPÚ-2011/00210-1-VJ
riešiť náhradu za pozemky, ktoré prešli do vlastníctva štátu, je povinnosťou
Slovenského pozemkového fondu.

K bodu 4.

Záverečný účet mesta Snina za rok 2011
Diskusiu k záverečnému účtu mesta Snina za rok 2011 otvoril Ing. Regec
poukázaním na problém nárastu pohľadávok za daň z nehnuteľností a poplatok
za komunálny odpad. Ing Kapraľ otvoril problematiku aktívnych a pasívnych
súdnych sporov.
Komisia finančná Záverečný účet mesta Snina za rok 2011 berie na vedomie
a doporučuje MsZ schváliť.

K bodu 5.

Plnenie rozpočtu mesta Snina za 1. štvrťrok 2012
O stave plnenia mestského rozpočtu v 1. štvrťroku 2012 informovala
prítomných Ing. Mariničová, ktorá odpovedala na prípadné otázky prítomných.
Komisia finančná Plnenie rozpočtu mesta Snina za 1. štvrťrok 2012 berie na
vedomie.

K bodu 6.

Prerozdelenie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012
Komisia finančná konštatuje, ţe finančné prostriedky boli pridelené vo výške
v súlade s rozpočtom. MsZ v Snine doporučuje schváliť prerozdelenie
finančných dotácií z rozpočtu mesta Snina.
Z predloţeného materiálu však nie je jasné, či finančné prostriedky poskytnuté
formou dotácie zahŕňajú aj nepriame dotácie.

K bodu 7.

Iné
Nakoľko bol program komisie vyčerpaný bez ďalších návrhov, Ing. Regec
poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Podpredseda komisie:

...................

Ing. Regec Jaroslav

.................

V Snine dňa 11. 6. 2012
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