ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 21. 3. 2011
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 21. 3. 2011 o 1530 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
7 členov komisie boli prítomní siedmi členovia podľa prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní
Ing. Mariničová Dana, vedúca Oddelenia finančného MsU Snina / ďalej len oddelenie
finančné/, JUDr. Paľovčík Ján, vedúci Oddelenia právneho MsÚ Snina /ďalej len oddelenie
právne/, poverený vedením Oddelenia správy majetku a sluţieb MsU /ďalej len OSMaS/ a
Ing. Aľušíková Monika, tajomníčka Komisie finančnej a správy majetku Mestského
zastupiteľstva v Snine /ďalej len komisia finančná/.
Program zasadnutia
1. Dotácie - priame a nepriame dotácie v roku 2010, VZN mesta Snina
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
2. Ţiadosť MŠ Dukelských hrdinov 13, Snina o poskytnutie nenormatívneho
príspevku na výmenu okien.
3. Ţiadosť Súkromnej materskej školy, Vihorlatská 1420/8, Snina o poskytnutie
financií na opravu strechy.
4. Ţiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok na zateplenie
telocvične.
5. Ţiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok na odstránenie
havarijného stavu.
6. VZN o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina.
7. Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi.
8. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011.
9. Prejednanie ţiadostí.
10. Autobusová doprava EJZATOUR Jaroslav Zaremba – ţiadosť o prehodnotenie
odmeny za prepravné výkony.
11. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Balog. Po privítaní členov a oboznámení s programom rokovania Ing.
Balog navrhol, aby komisia zasadala dvakrát v mesiaci, nakoľko okrem nosných tém, ktoré
načrtol na poslednom zasadnutí komisie, je potrebné v komisii prerokovať značné mnoţstvo
materiálov predkladaných na rokovanie mestského zastupiteľstva.

K bodu 1.

Dotácie - priame a nepriame dotácie v roku 2010, VZN mesta Snina
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Snina
Ing. Balog vysvetlil dôleţitosť zavedenia objektívneho spôsobu poskytovania
dotácií v meste, ktoré by malo zabezpečiť všeobecne záväzné nariadenie.
V tejto súvislosti Ing. Balog v prvom rade vyzval členov komisie, aby sa
oboznámili s v súčasnosti platným VZN mesta Snina o poskytovaní dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina, aby následne
vyjadrili svoje podnety, návrhy, otázky a pripomienky. V druhom rade
upozornil na skutočnosť, ţe je potrebné brať v úvahu aj existenciu nepriamych
dotácií (nájomné a náklady pri poskytnutom bezplatnom prenájme priestorov
mestom) okrem priamych dotácií (vo forme poskytnutých finančných
prostriedkov). V treťom rade je podľa jeho názoru potrebné zaviesť plánovité
financovanie. Ďalej Ing. Balog navrhuje vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá sa
bude podieľať na tvorbe nového VZN a to v zloţení nielen z členov finančnej
komisie, ale všetkých zúčastnených strán, ktoré majú záujem v tomto procese
spolupracovať. Vyjadril snahu takýto materiál vypracovať do májového
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Ing. Regec navrhol najprv tento materiál
spracovať v komisii finančnej a aţ následne ho predloţiť ostatným
zúčastneným. Ing. Čabala vyjadril presvedčenie prepracovať súčasné VZN
komplexne. Ing. Matis zdôraznil potrebu zapojiť do aktivít deti a mládeţ.
Komisia sa tvorbou nového VZN bude zaoberať na svojom rokovaní dňa 4.
apríla 2011.

K bodu 2.

Ţiadosť MŠ Dukelských hrdinov 13, Snina o poskytnutie nenormatívneho
príspevku na výmenu okien
Ing. Matis navrhuje riešenie tejto ţiadosti preloţiť na 2. polrok 2011.
Ing. Balog informoval o snahe finančnej komisie uţ v minulosti vytvoriť
zoznam potrebných kapitálových výdavkov jednotlivých škôl a školských
zariadení v poradí podľa naliehavosti.
Komisia, nakoľko sa vykurovacia sezóna uţ skončila, doporučuje túto ţiadosť
prejednať v neskoršom termíne v 2. polovici roka, kedy plánuje posudzovať
situáciu v školstve komplexne.

K bodu 3.

Ţiadosť Súkromnej materskej školy,
o poskytnutie financií na opravu strechy

Vihorlatská

1420/8,

Snina

Komisia sa aj touto ţiadosťou bude zaoberať v neskoršom termíne v rámci
komplexného riešenia situácie v školstve, navrhuje však uvaţovať aj
o alternatívach, ako je odpredaj objektu ţiadateľovi, prípadne inému
záujemcovi a ţiadateľovi ponúknuť náhradné priestory.
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K bodu 4.

Ţiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok na zateplenie
telocvične
Komisia nedoporučuje ţiadosti ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina o finančný
príspevok na zateplenie telocvične vyhovieť.

K bodu 5.

Ţiadosť ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina o finančný príspevok na odstránenie
havarijného stavu
Komisia nedoporučuje ţiadosti ZŠ P. O. Hviezdoslava Snina vyhovieť,
nakoľko ţiadosť o riešenie vzniknutého havarijného stavu mala byť postúpená
na Krajský školský úrad v Prešove.

K bodu 6.

VZN o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina
Ing. Balog vyjadril svoj názor, ţe zavedenie takejto karty je dobrou
myšlienkou, ktorú je však potrebné dopracovať, nakoľko nerieši situáciu
komplexne.
Ing. Čabala vyjadril presvedčenie, ţe ide o predčasné opatrenie, ktoré nie je
adekvátne súčasnej situácii a moţnostiam mesta.
Ing. Regec vysvetlil zámer zavedenia takejto karty v meste Snina
predovšetkým v súvislosti so správou a údrţbou prírodného kúpaliska v
rekreačnej oblasti Rybníky.
Komisia doporučuje návrh VZN o vydávaní karty obyvateľa mesta Snina
dopracovať.

K bodu 7.

Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými odpadmi
Komisia doporučuje Doplnok č. 4 k VZN mesta Snina č. 73/2004 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a priemyselnými
odpadmi schváliť.

K bodu 8.

Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011
O predloţenom návrhu prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2011 ako aj
o skutočnostiach, ktoré si túto zmenu vyţiadali informovala prítomných Ing.
Mariničová. Po oboznámení sa so zmenami v príjmovej časti rozpočtu sa
diskutovalo o návrhu zmien tak v beţných ako aj v kapitálových výdavkoch.
Diskutovalo sa o výdavkoch na vonkajšie ţalúzie na prízemí bytového domu na
ulici 1. mája, ktorý je vo vlastníctve mesta. JUDr. Paľovčík vysvetlil túto
potrebu v súvislosti so zvýšením bezpečnosti, kvôli obsadeniu týchto
mestských bytov, o ktoré práve kvôli tejto skutočnosti nie je v súčasnosti
záujem.
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Ing. Regec sa pýtal na plánované príjmy a výdavky letného hudobného
festivalu Rock pod kameňom 2011, nakoľko podľa jeho názoru ide o privysoké
sumy. Ing. Balog preto navrhol prizvať PhDr. Andráška na rokovanie mestskej
rady, aby ich bliţšie špecifikoval.
Ing. Regec otvoril diskusiu k zvýšeniu výdavkov na vysokozdviţný vozík na
základe poţiadavky Verejnoprospešných sluţieb Snina, s.r.o., nakoľko táto uţ
v komisii finančnej prejednávaná bola a komisia navrhla alternatívy a ţiadala
predloţiť nové ponuky. Preto Ing. Balog navrhuje na rokovanie mestskej rady
prizvať aj Ing. Aľušíka, ktorý poţadované materiály doloţí.
Ing. Balog navrhuje schváliť poskytnutie finančných prostriedkov na
rekonštrukciu palubovky ZŠ P. O. Hviezdoslava na základe poţiadavky
riaditeľa školy z hygienických a bezpečnostných dôvodov. Ing. Regec však
poţaduje zreálniť rozpočet.
Ing. Čabala navrhol investičnú akciu „Stavebné úpravy chodníka v topoľovej
aleji do RO Rybníky Snina“ vrátane osvetlenia z navrhovanej úpravy rozpočtu
vyňať. Podľa jeho názoru je potrebné danú lokalitu riešiť komplexne
v súvislostiach ako je doprava, parkovanie, bezpečnosť, záchytné plochy a pod.
V tejto súvislosti sa Ing. Regec zaujímal o existenciu koncepcie riešiacej
dopravnú situáciu v meste.
Ing. Čabala otvoril diskusiu k častým úpravám rozpočtu. Podľa jeho názoru je
potrebné, aby všetky zúčastnené strany a subjekty definovali svoje poţiadavky
na finančné prostriedky v predstihu, preferuje komplexné riešenia pred
operatívnymi úpravami v rozpočte. Ing. Balog súhlasil s týmto spôsobom
financovania, upozornil však na skutočnosť, ţe súčasná situácia v meste si
vyţaduje tieto operatívne riešenia. Ing. Regec vysvetlil súvislosti úprav
rozpočtu vzhľadom na platnú legislatívu.
Na návrh Ing. Regeca a Ing. Baloga komisia ţiada na zasadanie mestskej rady
22.3.2011 prizvať PhDr. Andráška a Ing. Aľušíka k bliţšiemu vysvetleniu
poţiadaviek na výdavky z rozpočtu mesta. Ing. Balog bude pripomienky
komisie tlmočiť na tomto zasadaní. Ďalej komisia poţaduje zreálniť rozpočet
ZŠ P. O. Hviezdoslava. Na návrh Ing. Regeca komisia ţiada predkladať na
rokovanie komisie o výdavkových poloţkách aj príslušné rozpočty
jednotlivých akcií. Stavebné úpravy chodníka v topoľovej aleji do RO Rybníky
Snina vrátane osvetlenia komisia navrhuje zaradiť do plánu investičných akcií
a následne riešiť.
Prejednanie ţiadostí.

K bodu 9.

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

Ţiadosť p. Dušana Antolika, Študentská 1458/21, 069 01 Snina o pridelenie
pozemku na výstavbu tvorivej dielne
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS a komisie dopravy
a nedoporučuje ţiadosti p. Antolika o pridelenie pozemku v navrhovanej
lokalite vyhovieť, navrhuje však na umiestnenie tvorivej dielne hľadať
vhodnejšiu lokalitu.
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-

Ţiadosť Ing. Mariána Avuka, Janka Kráľa 1006/4, 069 01 Snina a p. Adriána
Avuka, Podhorská 2120/79, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS predmetnej ţiadosti vyhovieť
a odpredaj uvedených pozemkov v zmysle platných právnych predpisov
doporučuje.

-

Ţiadosť p. Heleny Dickej, Jesenského 2372/172, 069 01 Snina o zámenu časti
parcely C KN 1121/154 k. ú. Snina - chodník, zapísanej na LV č. 10455 za
časť o rovnakej výmere z parcely č. C KN 1121/359 k. ú. Snina, zapísanej na
LV č. 3200 vo vlastníctve mesta
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS a zámenu predmetnej časti
pozemku doporučuje.

-

Ţiadosť p. Jarmily Harkotovej, Komenského 2662, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku na výstavbu garáţe
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS a odpredaj predmetného
pozemku nedoporučuje.

-

Ţiadosť p. Evy Varšovej, Komenského 2661/11, 069 01 Snina o odkúpenie
časti pozemku - parc. č. C KN 450/33, k. ú. Snina
Komisia odpredaj predmetného pozemku doporučuje s podmienkou uloţenie
pokuty v zmysle stavebného zákona.

K bodu 10.

Autobusová doprava EJZATOUR Jaroslav
o prehodnotenie odmeny za prepravné výkony

Zaremba

–

ţiadosť

Komisia finančná doporučuje ţiadosti Autobusová doprava EJZATOUR
Jaroslav Zaremba o prehodnotenie prepravného výkonu pre plavecký výcvik za
rok 2011 a ţiadosti o prehodnotenie náhrad výkonu Verejnej hromadnej
dopravy na rok 2011 vyhovieť.

K bodu 11.

Iné
Ing. Balog vyzval členov komisie, aby svoje poţiadavky, návrhy a otázky
predniesli v tomto bode rokovania komisie, aby ich následne nadniesol na
riešenie mestskému zastupiteľstvu.
Ing. Osif sa zaujímal o riešenie otázky psov v meste v súvislosti s platením
dane za psa na jednej strane a dodrţiavanie všeobecne záväzného nariadenia a
zabezpečenie nádob na psie exkrementy na strane druhej. Ing. Balog
informoval o príprave poslaneckého návrhu o zmene v súčasnosti platného
všeobecne záväzného nariadenia.
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Ing. Čabala sa zaujímal o projekt verejného osvetlenia. Ing. Balog informoval
o v súčasnosti prebiehajúcich úpravách projektu na základe technických,
ekonomických a právnych pripomienok. Tieto informácie doplnil JUDr.
Paľovčík. Ing. Regec informoval aj o existencii europrojektu.
V závere Ing. Balog poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 21. 3. 2011
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