Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
konaného dňa 22.01.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:

Marek Gerboc
JUDr. Dušan Hačko
JUDr. Ján Pčola
Ing. Michal Vohar
Ing. Miroslav Balog
Ing. Ján Čop
JUDr. Adriana Karľová
Marián Labanič
Ing. Daniel Roško
Ing. Monika Aľušíková, garant komisie
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia

Rokovanie komisie otvorila jej garantka Ing. Monika Aľušíková, ktorá oboznámila
prítomných členov komisie s programom:
Voľba predsedu a podpredsedu komisie.
Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1.
Prijatie úveru na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“.
Žiadosť Zápasníckeho klubu Slávia Snina o prenájom Mestskej športovej haly.
Žiadosť Karate klubu – Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom Mestskej športovej
haly.
6. Žiadosť Mgr. Veliký Jozef o sponzorský príspevok a odbornú spoluprácu.
7. Žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vz. Evy Bajusovej, predsedníčky
okresnej rady SZZP Snina o prenájom spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine.
8. Iné.
1.
2.
3.
4.
5.

K bodu 1:
Voľba predsedu a podpredsedu komisie
Voľba predsedu a podpredsedu komisie prebehla v zmysle Článku 2 Bod 6 Rokovacieho
poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine.
JUDr. Hačko navrhol do funkcie predsedu komisie p. Gerboca.
Hlasovanie za zvolenie Mareka Gerboca za predsedu Komisie finančnej a správy majetku pri
Mestskom zastupiteľstva v Snine: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1
P. Gerboc navrhol do funkcie podpredsedu JUDr. Hačka.
Hlasovanie za zvolenie JUDr. Dušana Hačka za podpredsedu Komisie finančnej a správy
majetku pri Mestskom zastupiteľstva v Snine: Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa: 1
P. Gerboc oboznámil členov komisie s úlohou a postavením komisie a požiadal členov
o spoluprácu, predkladanie tak vlastných návrhov, ako aj podnetov od občanov.
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K bodu 2:
Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 1
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia prítomným podala informáciu
o predloženom návrhu prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019. V predloženom
návrhu ide predovšetkým o navýšenie bežných výdavkov na podporu nezamestnanosti a iných
projektov. Najväčšiu položku, navyšujúcu výdavkovú časť kapitálového rozpočtu tvoria
prostriedky nevyčerpané v roku 2018 a prostriedky na projektovú dokumentáciu na
Zariadenie sociálnych služieb a denný stacionár v meste Snina.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie Návrhu prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 –
Rozpočtové opatrenie č. 1
Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 1/2019 bolo schválené.
K bodu 3:
Prijatie úveru na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“.
O predloženom návrhu prijať úver zo Slovenskej sporiteľne, a. s. vo výške maximálne
3 655 000,- € s dobou splatnosti 180 mesiacov na financovanie investičného zámeru
„Plaváreň Snina“ informovala prítomných Ing. Mariničová. O stanovisku komisie, ktorá
prehodnocovala predložené návrhy na financovanie zámeru ako aj o výhodách vyhodnotenej
ponuky ďalej informoval prítomných p. Gerboc. Komisii bolo predložené aj stanovisko
Hlavného kontrolóra Mesta Snina a Finančný plán prevádzky „Plaváreň Snina“, o ktorom
informovala Ing. Mariničová. Ing. Čop prezentoval informácie a skúsenosti z fungovania
podobného zariadenia v Dolnom Kubíne. Podľa jeho názoru nie je fungovanie v Snine
nereálne. Tento názor podporil aj p. Labanič, ktorý má osobnú skúsenosť z návštevy
podobného areálu, aký je plánovaný v Snine, v bratislavskej Petržalke. Podľa názoru Ing.
Vohara plánovaný investičný zámer nemá finančné krytie. Ing. Balog nespochybňuje
nesporné výhody úveru, ktorý je predložený na schválenie, ani potrebu plavárne v meste,
navrhuje však prehodnotiť finančnú náročnosť plánovaného projektu. Tu sa zhoduje
s názorom JUDr. Hačka o potrebe prehodnotenia uzavretej zmluvy s dodávateľom a možných
následkov jej vypovedania. Na základe takejto analýzy navrhuje prijať ďalšie rozhodnutia.
JUDr. Hačko vyjadril ďalej obavu, že realizácia projektu plavárne zabrzdí ďalšie investície
v meste. P. Gerboc nevidí hrozbu v pozastavení ďalších investičných akcií, podľa jeho názoru
by bolo efektívnejšie využiť na výstavbu plavárne iba úverové zdroje. Ing. Vohar sa
stotožňuje so stanoviskom prehodnotiť veľkosť investície do plavárne, na čo Ing. Čop
vyjadril sklamanie zo skutočnosti, že nebola využitá možnosť získať balík prostriedkov
z vlády, ktorá mala v Snine svoje výjazdové rokovanie.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia neodporúča Prijatie úveru na financovanie investičného zámeru „Plaváreň Snina“.
Hlasovanie: Za: 3 Proti: 0 Zdržal sa: 6
Uznesenie KF a SM č. 2/2019 bolo schválené.
K bodu 4:
Žiadosť Zápasníckeho klubu Slávia Snina o prenájom Mestskej športovej haly
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča Žiadosti Zápasníckeho klubu Slávia Snina o prenájom Mestskej športovej
haly vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 3/2019 bolo schválené.
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K bodu 5:
Žiadosť Karate klubu – Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom Mestskej športovej
haly
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča Žiadosti Karate klubu – Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom
Mestskej športovej haly vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 4/2019 bolo schválené.
K bodu 6:
Žiadosť Mgr. Veliký Jozef o sponzorský príspevok a odbornú spoluprácu
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia neodporúča Žiadosti Mgr. Velikého o sponzorský príspevok a odbornú spoluprácu
vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 0 Proti: 9 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 5/2019 bolo schválené.
K bodu 7:
Žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vz. Evy Bajusovej, predsedníčky
okresnej rady SZZP Snina o prenájom spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča Žiadosti Slovenského zväzu zdravotne postihnutých o prenájom
spoločenskej sály Kultúrneho domu v Snine vyhovieť.
Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 6/2019 bolo schválené.
K bodu 8:
Iné
JUDr. Hačko navrhol v tomto bode úpravu Rokovacieho poriadku komisií Mestského
zastupiteľstva v Snine. Navrhuje v Článku 3 v Bode 1. druhú vetu „Stáva sa ním poslanec,
ktorého volí a odvoláva MsZ.“ vypustiť a následne doriešiť problematiku odvolávania
predsedu komisie. Ďalej navrhuje nadefinovať pojem „vznesená požiadavka“ /z Článku 8/.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča úpravu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine
v zmysle predloženého návrhu.
Hlasovanie: Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 7/2019 bolo schválené.

P. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 22.01.2019
Zapísala: Ing. Monika Aľušíková
Marek Gerboc
predseda komisie
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