Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
konaného dňa 20.02.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:

Marek Gerboc
JUDr. Dušan Hačko
JUDr. Ján Pčola
Ing. Michal Vohar
Ing. Ján Čop
JUDr. Adriana Karľová
Marián Labanič
Ing. Daniel Roško
Ing. Monika Aľušíková, garant komisie
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
JUDr. Ján Paľovčík, vedúci oddelenia právneho a správy majetku

Ospravedlnení: Ing. Miroslav Balog

Rokovanie komisie otvoril jej predseda p. Gerboc, ktorý oboznámil prítomných členov
komisie s programom:

1. Žiadosti Mestského futbalového klubu Snina o prenájom športovej haly.
2. Žiadosť Mariášového klubu Snina o prenájom miestnosti na celoslovenské kolo
Slovenskej extraligy v mariáši.
3. Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
4. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2.
5. Iné.

K bodu 1:
Žiadosti Mestského futbalového klubu Snina o prenájom športovej haly
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča vyhovieť Žiadostiam Mestského futbalového klubu Snina o prenájom
športovej haly na konanie futbalového turnaja žiakov U12, U13 dňa 9.2.2019, futbalového
turnaja dievčat dňa 22.2.2019 a futbalového turnaja žiakov U10, U11 dňa 23.2.2019 za
1,- €/deň..
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 8/2019 bolo schválené.
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K bodu 2:
Žiadosť Mariášového klubu Snina o prenájom miestnosti na celoslovenské kolo
Slovenskej extraligy v mariáši
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča vyhovieť Žiadosti Mariášového klubu Snina o prenájom veľkej sály
v Kultúrnom dome na konanie celoslovenského kola Slovenskej extraligy v mariáši dňa
27.4.2019 za symbolickú cenu 1,- €.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 9/2019 bolo schválené.
K bodu 3:
Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie Doplnku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina
č. 119/2013 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 10/2019 bolo schválené.
K bodu 4:
Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 2
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia prítomným podala informáciu
o predloženom návrhu druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019. V predloženom
návrhu ide predovšetkým o navýšenie bežných výdavkov na priame dotácie na šport, kultúru
a na náboženské a iné spoločenské služby v celkovej sume 170 000,- € a výdavkov na opravu
kontajnerových stojísk vo výške 50 000,- €. Najväčšiu položku, navyšujúcu výdavkovú časť
kapitálového rozpočtu tvoria prostriedky na spolufinancovanie výstavby multifunkčného
ihriska v prípade schválenia dotácie z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 pre ZŠ
Komenského v sume 52 330,- €. Ďalej je to navýšenie výdavkov na veľkoformátové
premietacie plátno v sume 26 628,- € z dotácie Audiovizuálneho fondu /12 000,- €/
a z presunu z bežných výdavkov /14 628,- €/. Použitie rezervného fondu sa navrhuje navýšiť
o 72 048,-€. JUDr. Hačko otvoril diskusiu k predloženej zmene rozpočtu a navrhol navýšenie
prostriedkov na dotácie z navrhovaných 170 000,- € na 180 000,- € z dôvodu navýšenia
dotácie pre MFK o 10 000,- €. Ing. Čop nemá výhrady voči navýšeniu prostriedkov pre MFK,
má však výhrady voči navyšovaniu dotácií ako takých, pretože podľa jeho názoru sú dotácie
privysoké na mesto akým je Snina. V diskusii sa väčšina členov priklonila k navýšeniu
prostriedkov pre MFK.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie Návrhu druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 –
Rozpočtové opatrenie č. 2 za podmienky navýšenia prostriedkov na priame dotácie na sumu
180 000,- €, t. j. navýšenie dotácie pre MFK o 10 000,- €.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 1 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 11/2019 bolo schválené.
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K bodu 5:
Iné
V tomto bode boli komisii operatívne predložené tieto materiály:
Žiadosť CVČ – Kukučínova 2544/7, 069 01 Snina o poskytnutie priestorov Mestskej
športovej haly na aktivity CVČ Snina
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča Žiadosti CVČ Snina o prenájom priestorov Mestskej športovej haly na
aktivity CVČ Snina za cenu 1,- €/akcia vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 12/2019 bolo schválené.
Žiadosť V. B. o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 5066/209
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odporúča Žiadosti V. B. o odkúpenie
pozemku parc. č. CKN 5066/209 vyhovieť z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle VZN
č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina, v znení
doplnkov.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Uznesenie KF a SM č. 13/2019 bolo schválené.
Žiadosť K. M. o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 3806/28 a pozemku parc. č. CKN
1225/216
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odporúča Žiadosti K. M. o odkúpenie
pozemku parc. č. CKN 3806/28 a pozemku parc. č. CKN 1225/216 vyhovieť z dôvodu
osobitného zreteľa za cenu v zmysle VZN č. 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina, v znení doplnkov.
Hlasovanie: Za: 7 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Uznesenie KF a SM č. 14/2019 bolo schválené.
Žiadosť J. Č. o odkúpenie pozemkov parc. č. CKN 278/1, CKN 278/4 a CKN 278/5
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia neodporúča predmetné pozemky odpredať.
Hlasovanie: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 15/2019 bolo schválené.

P. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 20.02.2019
Zapísala: Ing. Monika Aľušíková
Marek Gerboc
predseda komisie
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