ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 8. 6. 2015

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 8. 6. 2015 o 1600 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
6 členov komisie boli prítomní šiesti 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. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine.
2. Doplnok č. 1 k VZN č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina.
3. Záverečný účet mesta Snina za rok 2014.
4. Žiadosť Eduarda Hübnera, bytom Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina a Norberta
Kačalu, bytom Strojárska 1830/91, 069 01 Snina o odkúpenie nehnuteľnosti.
5. Žiadosť LIFE TRADE DEVELOPMENT s.r.o., Strojárska 1833/94, 069 01 Snina
o odkúpenie nehnuteľnosti.
6. Žiadosť Márie Kotusovej, bytom Sládkovičova 345/49, 069 01 Snina o pridelenie
stavebného pozemku.
7. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2015.
8. Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie
nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina.
9. Iné.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode prítomných privítal. Po oboznámení sa
s programom rokovania a jeho odsúhlasení prebehla k jednotlivým bodom diskusia.

K bodu 1.

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine
Komisia finančná Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Snine berie
na vedomie a žiada o predloženie stanoviska komisie kontrolnej po
prediskutovaní podnetov s prokurátorom na ďalšie zasadnutie komisie.

K bodu 2.

Doplnok č. 1 k VZN č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta
Snina
Komisia finančná berie na vedomie Doplnok č. 1 k VZN č. 121/2013
o verejnom poriadku na území mesta Snina bez pripomienok.

K bodu 3.

Záverečný účet mesta Snina za rok 2014
Komisia finančná berie na vedomie správu audítora a v zmysle stanoviska
audítora navrhuje prehodnotiť nedobytné pohľadávky mesta a pripraviť ich na
odpis a prehodnotiť všetky nevýhodné nájomné zmluvy v zmysle zákona.
Komisia finančná Záverečný účet mesta Snina za rok 2014 berie na vedomie
a doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť.

K bodu 4.

Žiadosť Eduarda Hübnera, bytom Vihorlatská 1414/2, 069 01 Snina
a Norberta Kačalu, bytom Strojárska 1830/91, 069 01 Snina o odkúpenie
nehnuteľnosti
Komisia finančná nedoporučuje mestskému zastupiteľstvu odpredať pozemok
parc. č. C KN 2588/10 ostatné plochy, vo výmere 197 m2, zapísaný na LV
Mesta Snina č. 3200 žiadateľom Eduardovi Hübnerovi, bytom Vihorlatská
1414/2, 069 01 Snina a Norbertovi Kačalovi, bytom Strojárska 1830/91, 069 01
Snina.

K bodu 5.

Žiadosť LIFE TRADE DEVELOPMENT s.r.o., Strojárska 1833/94,
069 01 Snina o odkúpenie nehnuteľnosti
Komisia finančná doporučuje schváliť zámer prevodu majetku – nebytový
priestor č. 5 v bytovom dome súpis. č. 2655 v Snine na Ulici Komenského,
podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach obytného
domu a spoluvlastníckeho podielu k pozemku – parcela č. 1121/70 a časť
priľahlej parcely k vyššie spomínanej nehnuteľnosti.
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K bodu 6.

Žiadosť Márie Kotusovej, bytom Sládkovičova 345/49, 069 01 Snina
o pridelenie stavebného pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a nedoporučuje
žiadosti p. Kotusovej vyhovieť.

K bodu 7.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2015
Komisia finančná berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I.
štvrťrok 2015 bez pripomienok.

K bodu 8.

Prolongácia čerpania finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie
nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina
Komisia finančná doporučuje schváliť čerpanie finančných prostriedkov
z úveru (Superlinky) z Prima banky Slovensko, a.s. vo výške maximálne
500 000,- na dočasné krytie nesúladu príjmov a výdavkov mesta Snina.

K bodu 9.

Iné
V tomto bode rokovania bola operatívne predložená žiadosť Rock Free
Production s.r.o., Vihorlatská 11, 069 01 Snina o prenájom pozemkov súvisiaci
s festivalom ROCK POD KAMEŇOM konajúcim sa 6. až 8. augusta 2015.
Komisia k tejto žiadosti stanovisko nezaujala vzhľadom k nerozhodnému
výsledku hlasovania.
Ďalej sa v tomto bode rokovania komisia opätovne zaoberala žiadosťou Beky
a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov. Komisia finančná
žiada mestskú radu o výjazdové zasadnutie a zaradenie žiadosti Beky a.s. na
najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V závere Ing. Regec poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Regec Jaroslav

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

V Snine dňa 8. 6. 2015
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