ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 25. 6. 2018
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 25. 6. 2018 o 1530 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
7 členov komisie boli prítomní štyria členovia podľa prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní
JUDr. Paľovčík Ján, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a služieb 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. Žiadosť Z L a N L, Snina o odkúpenie mestských pozemkov.
2. Žiadosť K E, Snina o odkúpenie mestského pozemku.
3. Žiadosť J Ch, Snina o odkúpenie mestského pozemku.
4. Žiadosť o súhlas s výstavbou prístrešku.
5. Žiadosť J K, Snina o odkúpenie mestského pozemku.
6. Žiadosť D T a M T, Snina o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta Snina –
parc. č. CKN 1393/4 a 1393/5.
7. Žiadosť M P, Snina o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/168 vo
vlastníctve Mesta Snina.
8. Záverečný účet mesta Snina za rok 2017.
9. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2018.
10. Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 –Rozpočtové opatrenie č. 3.
11. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina.
12. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol p. Gerboc. Po oboznámení sa s programom rokovania prebehla k jednotlivým
bodom diskusia.

K bodu 1.

Žiadosť Z L a N L, Snina o odkúpenie mestských pozemkov
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj
predmetných parciel žiadateľom do ich bezpodielového vlastníctva v zmysle
žiadosti doporučuje a to z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle
platného VZN.

K bodu 2.

Žiadosť K E, Snina o odkúpenie mestského pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj
predmetnej parcely žiadateľom v zastúpení K E do ich podielového vlastníctva
v zmysle žiadosti doporučuje a to z dôvodu osobitného zreteľa za cenu
v zmysle platného VZN.

K bodu 3.

Žiadosť J Ch, Snina o odkúpenie mestského pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj
predmetnej parcely žiadateľovi nedoporučuje a to z dôvodu rozporu
s územným plánom.

K bodu 4.

Žiadosť P G o súhlas s výstavbou prístrešku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a vydanie súhlasu
s výstavbou prístrešku v zmysle žiadosti nedoporučuje.

K bodu 5.

Žiadosť J K, Snina o odkúpenie mestského pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj
predmetnej parcely do bezpodielového vlastníctva žiadateľa a jeho manželky
v zmysle žiadosti doporučuje a to z dôvodu osobitného zreteľa za cenu
v zmysle platného VZN.

K bodu 6.

Žiadosť D T a M T, Snina o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Mesta
Snina – parc. č. CKN 1393/4 a 1393/5
Komisia finančná doporučuje predaj predmetných parciel riešiť vyhlásením
OVS.

K bodu 7.

Žiadosť M P, Snina o odkúpenie časti pozemku parc. č. CKN 1121/168 vo
vlastníctve Mesta Snina
Komisia finančná doporučuje aktuálne zameranie a následné vypísanie OVS.
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K bodu 8.

Záverečný účet mesta Snina za rok 2017
Komisia finančná Záverečný účet mesta Snina za rok 2017 doporučuje
schváliť.

K bodu 9.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2018
Komisia finančná správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2018
berie na vedomie.

K bodu 10.

Návrh 3. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018 – Rozpočtové opatrenie
č. 3
Komisia finančná doporučuje schválenie návrhu 3. zmeny rozpočtu mesta
Snina na rok 2018.

K bodu 11.

Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu
príjmov a výdavkov mesta Snina
Komisia
finančná
doporučuje
čerpanie
finančných
prostriedkov
z kontokorentného úveru zo všeobecnej úverovej banky, a. s. so sídlom
Mlynské Nivy 1. 829 90 Bratislava 25, Slovenská republika, IČO: 31320155,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa,
Vložka číslo 341/B za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,
vo výške maximálne 300 000,- € na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina s podpisom blankozmenky ako zabezpečenia úveru
spolu s Dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke.

K bodu 12.

Iné
Nakoľko v tomto bode nebol komisii operatívne predložený žiaden iný
materiál, p. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Gerboc Marek

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

V Snine dňa 25. 6. 2018
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