ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 14. 12. 2015
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 14. 12. 2015 o 1600 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového
počtu 7 členov komisie boli prítomní piati 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. Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného
plánu mesta Snina.
2. Doplnok č. 1 k VZN 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.
3. Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy
a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina.
4. Žiadosť Súkromnej materskej školy Vihorlatská 1420, 069 01 Snina
o prehodnotenie nájmu.
5. Návrh na vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku v nájme obchodnej
spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o..
6. Žiadosť Autotex, s.r.o., Budovateľská 2710, 069 01 Snina o prenájom pozemku.
7. Žiadosť Štefana Ďuriku, Pugačevova 2271/9, 069 01 Snina o nápravu hranice
medzi pozemkami na uliciach Pugačevovej a Starinskej.
8. Žiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom Mestskej športovej haly.
9. Žiadosť Jána Ščerbáka, Pálenčiarska 410/2, 069 01 Snina o úpravu prístupovej
komunikácie.
10. Žiadosť Jaroslava Mackaniča, Hámorská 2554/31, 069 01 Snina o kompenzáciu
pozemku.
11. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015.
12. Iné.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol p. Gerboc, ktorý v úvode prítomných privítal. Po odsúhlasení programu
rokovania prebehla k jednotlivým bodom diskusia.

K bodu 1.

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 6
Územného plánu mesta Snina
Komisia finančná berie na vedomie návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť Zmien a doplnkov č. 6 Územného plánu mesta Snina.

K bodu 2.

Doplnok č. 1 k VZN 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 doporučuje schváliť Doplnok č. 1 k VZN 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.

K bodu 3.

Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č. 115/2012 o určení výšky dotácie na
mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej
školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina
Komisia finančná doporučuje schváliť Doplnok č. 3 k VZN mesta Snina č.
115/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na
území mesta Snina.

K bodu 4.

Žiadosť Súkromnej materskej školy Vihorlatská 1420, 069 01 Snina
o prehodnotenie nájmu.
Komisia finančná žiadosť Súkromnej materskej školy Vihorlatská 1420, 069
01 Snina o prehodnotenie nájmu berie na vedomie a nedoporučuje predložiť ju
mestskému zastupiteľstvu.

K bodu 5.

Návrh na vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku v nájme
obchodnej spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o.
Komisia finančná berie na vedomie návrh na vyradenie neupotrebiteľného
hnuteľného majetku v nájme obchodnej spoločnosti Nemocnica Snina, s.r.o..
Nakoľko k prerokovaniu materiálu nebol predložený zoznam majetku
navrhovaného na vyradenie a vzhľadom k vysokej obstarávacej hodnote tohto
majetku, komisia žiada tento zoznam doložiť dodatočne. Do budúcnosti
podobný materiál komisia navrhuje predložiť do komisie na prerokovanie
v skoršom termíne pred predložením mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
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K bodu 6.

Žiadosť Autotex, s.r.o., Budovateľská 2710, 069 01 Snina o prenájom
pozemku
Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Autotex, s.r.o. o prenájom časti
parcely KN 3958/1 za 1,- € za účelom vybudovania parkoviska.

K bodu 7.

Žiadosť Štefana Ďuriku, Pugačevova 2271/9, 069 01 Snina o nápravu
hranice medzi pozemkami na uliciach Pugačevovej a Starinskej
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom Oddelenia právneho správy
majetku a služieb MsÚ Snina /ďalej len OPSMaS/ a doporučuje odpredaj časti
mestskej parcely č. C KN 36958/54 na Starinskej ulici v zmysle žiadosti po
presnom reálnom zameraní, za cenu podľa platného VZN z dôvodu osobitného
zreteľa.

K bodu 8.

Žiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom Mestskej športovej haly
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje žiadosti
Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina o prenájom
Mestskej športovej haly vyhovieť.

K bodu 9.

Žiadosť Jána Ščerbáka, Pálenčiarska 410/2, 069 01 Snina o úpravu
prístupovej komunikácie
Komisia finančná doporučuje materiál nepredložiť do mestského
zastupiteľstva. Navrhuje žiadateľa informovať o potrebe žiadosť adresovať
Slovenskému pozemkovému fondu, ako majiteľovi pozemku a následne
prístupovú cestu doriešiť v súčinnosti s mestom.

K bodu 10.

Žiadosť Jaroslava Mackaniča, Hámorská 2554/31, 069 01 Snina
o kompenzáciu pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje
vyhotoviť znalecký posudok na predmetnú časť parcely a následne jednať so
žiadateľom o výške kúpnej ceny.

K bodu 11.

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2015
Komisia finančná doporučuje schváliť Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta
Snina na rok 2015.

K bodu 12.

Iné
Komisia finančná žiada na najbližšie rokovanie predložiť podrobnejšie
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informácie o hospodárení v RO Rybníky za predošlé obdobia a informácie o
vlastníckej štruktúre a nájomných vzťahoch. Na toto rokovanie navrhuje
prizvať zástupcov OPSMaS ako aj Oddelenia rekreačných a športových
služieb MsÚ Snina.
P. Gerboc v závere poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Podpredseda komisie: Gerboc Marek

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

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

V Snine dňa 14. 12. 2015
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