ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 6. 2. 2018
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 6. 2. 2018 o 1530 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 , JUDr. Paľovčík Ján,
vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a služieb MsÚ v Snine /ďalej len OPSMaS/
a Ing. Aľušíková Monika, garant Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskom
zastupiteľstve v Snine /ďalej len komisia finančná/.

Program zasadnutia
1. Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Snine.
2. Žiadosť Zápasníckeho klubu Vihorlat Snina, Pčolinská T-18, 069 01 Snina
o prenájom Mestskej športovej haly.
3. Žiadosť OZ Gladiators Team a Fcca Partners, s.r.o. v zastúpení Mgr. Ing.
Mareka Herdu, Židovská 19, 811 01 Bratislava o prenájom športovej haly
v Snine.
4. Žiadosť KF Snina s.r.o., Sládkovičova
prehodnotenie ceny pozemkov.
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5. Žiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom športovej haly.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach uskutočňovania územnej
samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta.
7. Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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.
8. Žiadosť Miroslava Macibobu, Pichné 199, 069 01 Snina o odpredaj pozemku.
9. Žiadosť Petra Kovaľa, Kukučínova 2042/3, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov.
10. Žiadosť MUDr. Biserky Kupčovej, ZDRAVTIP s.r.o., Komenského 2778/28, 069
01 Snina o odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/168 vo vlastníctve Mesta Snina.
11. Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018.
12. Iné.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol p. Gerboc. Po oboznámení sa s programom rokovania prebehla k jednotlivým
bodom diskusia.

K bodu 1.

Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Mestského zastupiteľstva
v Snine
Komisia finančná doporučuje schváliť Doplnok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
komisií Mestského zastupiteľstva v Snine.

K bodu 2.

Žiadosť Zápasníckeho klubu Vihorlat Snina, Pčolinská T-18, 069 01 Snina
o prenájom Mestskej športovej haly
Komisia finančná doporučuje vyhovieť Žiadosti Zápasníckeho klubu Vihorlat
Snina, Pčolinská T-18, 069 01 Snina o prenájom Mestskej športovej haly
v Snine za 1,- € za účelom usporiadania turnajov: Majstrovstvá SR juniorov vo
voľnom štýle a 15. ročníka Memoriálu Osobností zápasenia mesta Sniny.

K bodu 3.

Žiadosť OZ Gladiators Team a Fcca Partners, s.r.o. v zastúpení Mgr. Ing.
Mareka Herdu, Židovská 19, 811 01 Bratislava o prenájom športovej haly
v Snine
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS, nedoporučuje
vyhovieť Žiadosti OZ Gladiators Team a Fcca Partners, s.r.o. v zastúpení Mgr.
Ing. Mareka Herdu, Židovská 19, 811 01 Bratislava o prenájom športovej haly
v Snine za 1,- €. Nakoľko sa jedná o komerčnú akciu a nie o voľný vstup,
komisia doporučuje prenájom za sadzby podľa VZN.

K bodu 4.

Žiadosť KF Snina s.r.o., Sládkovičova 2504/110, 069 01 Snina o
prehodnotenie ceny pozemkov
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a zníženie kúpnej
ceny predmetných pozemkov nedoporučuje.

K bodu 5.

Žiadosť Mestského futbalového klubu Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom športovej haly
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje žiadosti
Mestského futbalového klubu Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina o bezplatný
prenájom športovej haly za účelom zorganizovania futbalového turnaja žiakov
v kategóriách U12 a U13 vyhovieť.

K bodu 6.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach uskutočňovania
územnej samosprávy v meste Snina prostredníctvom zhromaždenia
obyvateľov mesta
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Komisia finančná nedoporučuje schváliť Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach uskutočňovania územnej samosprávy v meste Snina
prostredníctvom zhromaždenia obyvateľov mesta. S návrhom nesúhlasí ani
jeden z prítomných členov.

K bodu 7.

Doplnok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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. 6 k Všeobecne záväznému
nariadeniu 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 8.

Žiadosť Miroslava Macibobu, Pichné 199, 069 01 Snina o odpredaj
pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a v prípade
súhlasného stanoviska ostatných komisií pri MsZ v Snine doporučuje odpredať
žiadateľovi predmetnú parcelu z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle
platného VZN.

K bodu 9.

Žiadosť Petra Kovaľa, Kukučínova 2042/3, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemkov
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje žiadosti
Petra Kovaľa, Kukučínova 2042/3, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov
vyhovieť a predmetné parcely, resp. ich časť so súhlasom dotknutej vlastníčky
– jeho matky, z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle platného VZN
žiadateľovi odpredať.

K bodu 10.

Žiadosť MUDr. Biserky Kupčovej, ZDRAVTIP s.r.o., Komenského
2778/28, 069 01 Snina o odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/168 vo
vlastníctve Mesta Snina
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a žiadosti MUDr.
Biserky Kupčovej, ZDRAVTIP s.r.o., Komenského 2778/28, 069 01 Snina
o odpredaj pozemku parc. č. CKN 1121/168 vo vlastníctve Mesta Snina
doporučuje vyhovieť a po súhlasnom stanovisku komisie výstavby, ŽP a ÚP
doporučuje časť predmetnej parcely žiadateľke odpredať priamym predajom,
za cenu všeobecnej hodnoty v zmysle platného VZN.

K bodu 11.

Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018
Komisia finančná Návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2018
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doporučuje schváliť /po hlasovaní 4 členovia za a 1 člen sa zdržal/.

K bodu 12.

Iné.
Nakoľko v tomto bode nebol komisii operatívne predložený žiaden iný
materiál, p. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Gerboc Marek

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

V Snine dňa 6. 2. 2018
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