ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 8. 2. 2013
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
/ďalej len komisia finančná/ sa konalo dňa 8. 2. 2013 o 1530 hodine v rokovacej miestnosti
MsÚ v Snine. Z celkového počtu 7 členov komisie boli prítomní šiesti členovia podľa
prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní Ing. Mariničová Dana, vedúca Oddelenia finančného
MsÚ v Snine a JUDr. Paľovčík Ján, vedúci Oddelenia právneho, správy majetku a služieb
MsÚ v Snine /ďalej len OPSMaS/.
Program zasadnutia
1. Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská – Mestský
futbalový klub Snina mládežnícke kategórie.
2. Žiadosť o prenájom mestského futbalového štadióna – MFK Snina.
3. Žiadosť o poskytnutie priestorov MsŠH Snina na aktivity CVČ Snina.
4. Žiadosť STO Snina o nepriamu dotáciu.
5. Prejednanie žiadostí.
6. 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.

Žiadosť o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská – Mestský
futbalový klub Snina mládežnícke kategórie
O podrobnostiach žiadosti Mestského futbalového klubu Snina /ďalej len MFK
Snina/ o prenájom športových zariadení na ZŠ Budovateľská na tréningový
proces pre hráčov v žiackych kategóriách a následne aj žiadosti riaditeľa ŽŠ
Budovateľská o súhlas k uzatvoreniu takejto nájomnej zmluvy s MFK Snina,
informoval prítomných JUDr. Paľovčík. Ing. Matis sa dotazoval na preplatenie
prevádzkových nákladov, o ktorých žiadosť nepojednáva, a žiadal vyjadrenie
riaditeľa školy, či bude požadovať finančné prostriedky na zvýšené náklady.
Ing. Balog navrhuje prenájom doporučiť, ale vyčísliť náklady ako nepriamu
dotáciu na konci roka 2013. Ing. Regec navrhuje zaviazať riaditeľa školy
o vyčíslenie nákladov pre určenie tejto nepriamej dotácie a požiadal JUDr.
Paľovčíka vyčísliť odpustený nájom v zmysle VZN.

Komisia finančná prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa doporučuje,
navrhuje však vyčísliť náklady v zmysle VZN ako nepriamu dotáciu.

K bodu 2.

Žiadosť o prenájom mestského futbalového štadióna – MFK Snina
Diskusiu k žiadosti MFK Snina otvoril JUDr. Paľovčík. Ing. Kapraľ sa pýtal na
kontrolné nástroje mesta na MFK, či nejaké mesto má. Ing. Regec informoval
o poslednom stretnutí zástupcov futbalového klubu a poslancov. Ing. Balog
navrhuje predložený materiál schváliť, rovnako ako v predošlom prípade
požiadal JUDr. Paľovčíka vyčísliť náklady na nájom a ostatné služby.
Komisia finančná prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa doporučuje,
navrhuje však vyčísliť náklady v zmysle VZN ako nepriamu dotáciu.

K bodu 3.

Žiadosť o poskytnutie priestorov MsŠH Snina na aktivity CVČ Snina
Ing. Balog navrhol zvolať stretnutie zástupcov komisie finančnej a Komisie
mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov pri MsZ v Snine,
riaditeľa CVČ a riaditeľov škôl a dohodnúť sa o využívaní priestorov na
školách.
Komisia finančná doporučuje využívať priestory telocviční na ZŠ, v zmysle
VZN nie je potrebný súhlas na bezodplatné využívanie, a preto navrhuje MsÚ
zvolať pracovné stretnutie zložené z riaditeľov ZŠ v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta, členov finančnej komisie, členov komisie mládeže, kultúry,
športu a návrhov na poskytovanie grantov a riaditeľa CVČ Snina.

K bodu 4 .

Žiadosť STO Snina o nepriamu dotáciu
O predloženej žiadosti informoval prítomných JUDr. Paľovčík, ktorý vyjadril
svoju pochybnosť o efektívnosti využívania veľkej telocvične na stolný tenis.
Ing. Balog vyjadril obavy z vyvolania precedensu k ďalším žiadostiam
a navrhol možnosť inej ako finančnej odplaty za prenájom, napr. brigádnickú
činnosť. Ing. Regec navrhol k takýmto žiadostiam predkladať aj stanovisko
riaditeľa školy k využívaniu priestorov školy a k navýšeniu nákladov
súvisiacich s takýmto využitím. Ing. Kapraľ navrhol vyznačiť nosné športy,
ktoré bude mesto podporovať. Ing. Balog doporučuje postúpiť žiadosť do
komisie športu a žiadať stanovisko riaditeľa.
Komisia finančná doporučuje požiadať riaditeľku ZŠ Komenského
o stanovisko k prenájmu a k úhrade energií, žiadosť spolu so stanoviskom
opätovne predložiť na najbližšie rokovanie komisie.
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Prejednanie žiadostí

K bodu 5.

V tomto bode komisia prerokovala materiál, ktorý bol na OPSMaS doručený
vo forme žiadostí:
-

Žiadosť ZDRAVOCENTRA, s.r.o., Budovateľská 2710, 069 01 Snina, o súhlas
na uloženie prívodného elektrického kábla a plynového potrubia cez pozemok
vo vlastníctve mesta.
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje
uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena na
realizáciu plynovej a elektrickej prípojky na pozemkoch mesta podľa žiadosti.

-

Žiadosť Dušana Frimmera, bytom Jesenského 1750/114, 069 01 Snina,
o odpredaj pozemku parc. č. KN č. 6875/6 kat. územie Snina
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje zvolať
rokovanie všetkých dotknutých strán. V prípade ak nedôjde k dohode medzi
žiadateľmi, komisia navrhuje vypísať verejnú obchodnú súťaž s podmienkou,
že pozemok bude odpredaný až po cestu.

-

Žiadosť Pavla Habuštu, bytom Študentská 1440, 069 01 Snina o osadenie stĺpu
verejného osvetlenia na ul. Pálenčiarskej
Komisia finančná žiadosť p. Habuštu berie na vedomie. Nedoporučuje
osadenie stĺpu verejného osvetlenia na ul. Pálenčiarskej riešiť pred
rekonštrukciou verejného osvetlenia, ale navrhuje zahrnúť do systémových
opatrení.

K bodu 6.

Iné
V tomto bode rokovania sa komisia opätovne zaoberala žiadosťou p. Halamku
a spol. o vyriešenie prístupovej cesty. Na základe doplnených informácii, ktoré
komisia požadovala, sa členovia komisie zhodli na následnom stanovisku:
Komisia finančná doporučuje odkúpenie predmetného pozemku mestom,
pričom náklady na znalecký posudok a ostatné súvisiace výdavky znáša
žiadateľ.

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

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Mariničová Dana

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 8. 2. 2013
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