ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 24. 9. 2013
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 24. 9. 2013 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. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2013 a monitorovacia
správa k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 6. 2013.
2. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013.
3. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií
mesta Snina.
4. Finančná analýza mesta Snina.
5. Požiadavka ZŠ, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, na zakúpenie stolového
a strojného zariadenia.
6. Žiadosť ZŠ Snina, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina, o dofinancovanie.
7. Žiadosť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana, Strojárska 2061/96,
069 01 Snina, o odpustenie nájmu.
8. Iné.

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

K bodu 1.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina
a monitorovacia správa k programovému
k 30.6.2013

za II. štvrťrok 2013
rozpočtu mesta Snina

O plnení rozpočtu za monitorované obdobie informovala prítomných Ing.
Mariničová.

Komisia finančná Správu o plnení rozpočtu mesta Snina za II. štvrťrok 2013
a monitorovaciu správu k programovému rozpočtu mesta Snina k 30. 6. 2013
berie na vedomie.

K bodu 2.

Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2013
O navrhovaných zmenách v rozpočte na rok 2013 informovala prítomných
Ing. Mariničová, ktorá následne odpovedala na otázky v diskusii.
Komisia finančná berie na vedomie dôvodovú správu a Návrh druhej zmeny
rozpočtu mesta Snina na rok 2013 doporučuje schváliť.

K bodu 3.

Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných
akcií mesta Snina
Komisia finančná predložené Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na
financovanie investičných akcií mesta Snina doporučuje schváliť.

K bodu 4 .

Finančná analýza mesta Snina
O predloženom materiáli k príprave nového Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mesta Snina na roky 2014 - 2020 informovala prítomných Ing.
Mariničová. Nakoľko ide o pracovný materiál, Ing. Balog vyzval prítomných
na doplnenie požiadaviek na kritériá a finančné ukazovatele so značnou
vypovedacou schopnosťou.
Komisia finančná Finančnú analýzu mesta Snina berie na vedomie.

K bodu 5.

Požiadavka ZŠ, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, na zakúpenie
stolového a strojného zariadenia
Ing. Balog navrhuje racionálne zredukovať počet školských kuchýň po
odbornej obhliadke školských zariadení.
Komisia finančná sa stotožňuje s návrhom Ing. Baloga, so stanoviskom
Komisie školstva pri MsZ v Snine a útvaru školstva a nedoporučuje žiadosti
ZŠ, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina, na zakúpenie stolového a strojného
zariadenia vyhovieť.

K bodu 6.

Žiadosť ZŠ Snina, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina, o dofinancovanie
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Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom Komisie školstva pri MsZ
v Snine a útvaru školstva a doporučuje schváliť finančné prostriedky vo výške
10 000,- €.

K bodu 7.

Žiadosť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana, Strojárska
2061/96, 069 01 Snina, o odpustenie nájmu
Komisia Žiadosť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana, Strojárska
2061/96, 069 01 Snina, o odpustenie nájmu berie na vedomie, žiadosť bude
prejednaná v poslaneckom fóre.

K bodu 8.

Iné
Nakoľko na prerokovanie v komisii bola Žiadosť Súkromnej materskej školy,
Vihorlatská 1420/8, 069 01 Snina, o finančné prostriedky na dokončenie
zefektívnenie budovy a úpravu nájomného za budovu, predložená počas
rokovania komisie, jej prejednanie bolo presunuté na najbližšie rokovanie.

V závere Ing. Balog poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie finančnej
ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 24. 9. 2013
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