ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 4. 9. 2014
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 4. 9. 2014 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
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. Prejednanie žiadostí zo dňa 8. 7. 2014 v komisii.
2. Doplnok č. 3 k VZN 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta Snina.
3. Doplnok č. 3 k VZN 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na
Ul. 1. mája v Snine.
4. Žiadosť TJ SPARTAK VIHORLAT SNINA, ul. Strojárska 20, 069 01 Snina o
prenájom nehnuteľného majetku – budova s. č. 3185 stojaca na parcele č.
7527/9, v areáli futbalového štadióna MFK Snina.
5. Prejednanie žiadostí zo dňa 14. 8. 2014 v komisii.
6. Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2011 - 2015.
7. Doplnok č. 1 k VZN 114/2012 o pamätihodnostiach.
8. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014.
9. Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 5066/343, CKN
5066/390 a CKN 5066/391 vo vlastníctve RKC – farnosť Božieho milosrdenstva.
10. Zrušenie vecného bremena – predkupného práva – Gréckokatolícka cirkev,
Farnosť Snina – Brehy.
11. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode prítomných privítal.

Komisii bolo predložené ospravedlnenie Ing. Osifa, ktorému pracovné dôvody bránia
v aktívnom vykonávaní úlohy člena komisie a z tohto dôvodu žiada zvážiť možnosť výmeny
člena komisie. Nakoľko sa komisia zhodla, že uvedená skutočnosť neohrozuje
uznášaniaschopnosť a teda funkčnosť komisie a vzhľadom ku končiacemu sa funkčnému
obdobiu, výmenu člena iniciovať nebude.
Po oboznámení sa s programom rokovania prebehla k jednotlivým bodom programu
diskusia.
Prejednanie žiadostí zo dňa 8. 7. 2014 v komisii

K bodu 1.

V tomto bode komisia prerokovala materiál, ktorý bol na Mestský úrad v Snine
doručený vo forme žiadostí
-

Žiadosť ZpS, DSS a ŠpZ GABRIELA n. o., Kollárova 28, 080 01 Prešov,
o prenájom parčíku
Komisia finančná doporučuje prenájom parcely CKN 5066/389, druh pozemku
– ostatné plochy o výmere 1102 m2, za 10,- € za rok.

-

Žiadosť P-FONTAINE s.r.o., Strojárska 20, 069 01 Snina, o zámenu
pozemkov
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom Oddelenia právneho, správy
majetku a služieb /ďalej len OPSMaS/ odpredať časť parcely CKN 2582/4,
zapísanú na LV č. 3200, k. ú. Snina až po krajnicu miestnej komunikácie,
žiada však aj stanovisko Komisie výstavby, životného prostredia a územného
plánovania pri Mestskom zastupiteľstve v Snine a Komisie ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri Mestskom zastupiteľstve
v Snine ohľadom uloženia inžinierskych sietí.

K bodu 2.

Doplnok č. 3 k VZN 110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania
s majetkom mesta Snina
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu Doplnok č. 3 k VZN
110/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina
schváliť.

K bodu 3.

Doplnok č. 3 k VZN 105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných
bytov na Ul. 1. mája v Snine
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu Doplnok č. 3 k VZN
105/2010 o podmienkach prideľovania nájomných bytov na Ul. 1. mája
v Snine schváliť.

K bodu 4.

Žiadosť TJ SPARTAK VIHORLAT SNINA, ul. Strojárska 20, 069 01
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Snina o prenájom nehnuteľného majetku – budova s. č. 3185 stojaca na
parcele č. 7527/9, v areáli futbalového štadióna MFK Snina
Komisia finančná vychádza zo stanoviska OPSMaS, že mesto nemá záujem
túto budovu využívať a na základe uvedených skutočností doporučuje žiadosti
TJ SPARTAK VIHORLAT SNINA, ul. Strojárska 20, 069 01 Snina o
prenájom nehnuteľného majetku – budova s. č. 3185 stojaca na parcele č.
7527/9, v areáli futbalového štadióna MFK Snina, vyhovieť v zmysle VZN.

Prejednanie žiadostí zo dňa 14. 8. 2014 v komisii

K bodu 5.

V tomto bode komisia prerokovala materiál, ktorý bol na Mestský úrad v Snine
doručený vo forme žiadostí
-

Žiadosť p. Glogovskej Marianny, Podhorská 1192/24, 069 01 Snina a p.
Kováčovej Márie, Podhorská 1973/56, 069 01 Snina
Komisia finančná poveruje OPSMaS vstúpiť do rokovaní s VVS, a.s., až potom
pripraviť návrh uznesenia.

-

Žiadosť MY HOME, s.r.o., Mierová 1842/1, 069 01 Snina, o zrušenie
predkupného práva
Komisia finančná doporučuje zrušenie vecného bremena – vecné predkupné
právo v prospech Mesta Snina k parcele č. CKN 2188/19 a stavbe so s. č. 625
zap. na LV č. 10467, k. u. Snina, zriadeného na základe kúpnej zmluvy č.
19/2011/Pr zo dňa 21. 4. 2011.

-

Žiadosť p. Mihaľovej Márie, Kalinčiakova 2082/29., 069 01 Snina
o odkúpenie pozemku parc. č. CKN 1856/47
V zmysle predkladaného Doplnku č. 3 k VZN 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina komisia finančná
nedoporučuje odpredaj pozemku parc. č. CKN 1856/47. Predmetná parcela je
v ňom uvedená ako preluka.

K bodu 6.

Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky 2011 – 2015
Komisia finančná Program odpadového hospodárstva mesta Snina na roky
2011 – 2015 berie na vedomie.

K bodu 7.

Doplnok č. 1 k VZN 114/2012 o pamätihodnostiach
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu Doplnok č. 1 k VZN
114/2012 o pamätihodnostiach schváliť.
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K bodu 8.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014
Komisia finančná Správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I. polrok 2014 berie
na vedomie bez pripomienok.
Komisia finančná žiada Ing. Mariničovú, vedúcu Oddelenia finančného MsÚ
v Snine, o predloženie materiálu o hospodárení RO Rybníky v roku 2014 na
najbližšie rokovanie komisie.

K bodu 9.

Zmluvný prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 5066/343,
CKN 5066/390 a CKN 5066/391 vo vlastníctve RKC – farnosť Božieho
milosrdenstva
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť Zmluvný
prevod nehnuteľností – kúpa pozemkov parc. č. CKN 5066/343, CKN
5066/390 a CKN 5066/391 vo vlastníctve RKC – farnosť Božieho
milosrdenstva do vlastníctva Mesta Snina.

K bodu 10.

Zrušenie vecného bremena – predkupného práva – Gréckokatolícka
cirkev, Farnosť Snina – Brehy
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť zrušenie
vecného bremena na pozemku parc. č. CKN 1225/1, k. ú. Snina, ktoré spočíva
v predkupnom práve predávajúceho, t.j. Mesta Snina, zriadeného v zmysle
kúpnej zmluvy zo dňa 9. 6. 2000, pre žiadateľa – Gréckokatolícka cirkev,
Farnosť Snina – Brehy, Komenského 2658, 069 01 Snina.

K bodu 11.

Iné
Nakoľko v tomto bode nebol operatívne predložený žiaden ďalší materiál
k prerokovaniu, Ing. Regec poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
komisie finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Regec Jaroslav

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

V Snine dňa 4. 9. 2014
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