Zápisnica
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku pri MsZ v Snine
konaného dňa 9.12.2019 na MsÚ v Snine
Prítomní:

Marek Gerboc
JUDr. Ján Pčola
Ing. Ján Čop
Ing. Daniel Roško
Ing. Ján Čabala
Ing. Monika Aľušíková, garant komisie
Ing. Dana Mariničová, vedúca finančného oddelenia
JUDr. Adriana Karľová, vedúca oddelenia správy majetku a služieb
Mgr. Katarína Regulová, vedúca organizačného oddelenia

Ospravedlnení: JUDr. Dušan Hačko
Ing. Michal Vohar
Marián Labanič
Bc. Nikola Lempeľová
Rokovanie komisie otvoril jej predseda p. Gerboc, ktorý oboznámil prítomných členov
komisie s programom:
1. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 140/2018 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.
2. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
3. Voľba člena hodnotiacej komisie.
4. Žiadosti o bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry v Snine
- Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Mestská rada Snina,
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada Snina.
5. Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č.117/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Snina.
6. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2020 – 2022.
7. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.9.2019.
8. Žiadosť o odkúpenie skladu – L. Z..
9. Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov – Súkromná materská škola Šampión.
10. Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa – Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s..
11. Návrh siedmej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 7.
12. Iné.
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K bodu 1:
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č. 140/2018 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 a správy majetku:
Komisia odporúča schváliť Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Snina č.
140/2018 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.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 57/2019 bolo schválené.
K bodu 2:
Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
O predloženom návrhu všeobecne záväzného nariadenia informovala Mgr. Katarína
Regulová.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schváliť VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 58/2019 bolo schválené.
K bodu 3:
Voľba člena hodnotiacej komisie
Na základe Všeobecne záväzného nariadenie mesta Snina o systéme a podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Snina prebehla diskusia o návrhu a následnom zvolení
člena hodnotiacej komisie, pričom komisia vzala do úvahy aktuálny zoznam žiadateľov o
dotácie.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia zvolila za člena hodnotiacej komisie Mareka Gerboca.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 59/2019 bolo schválené.
K bodu 4:
Žiadosti o bezplatný prenájom priestorov v Dome kultúry Snina:
Žiadosť Zväzu Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Mestská rada Snina
o prenájom nebytových priestorov.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie bezplatného prenájmu kinosály v Dome kultúry Snina na deň
12. január 2020 na realizáciu tradičného kultúrneho podujatia 14. ročníka koncertu kolied
a novoročných vinšov Dobrý večer, Štedrý večer pre žiadateľa Zväz Rusínov-Ukrajincov
Slovenskej republiky, Mestská rada Snina.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 60/2019 bolo schválené.
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Žiadosť Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, Okresná rada Snina o poskytnutie
priestoru spoločenskej sály.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie bezplatného prenájmu spoločenskej sály v Dome kultúry Snina
na deň 8. február 2020 za účelom uskutočnenia fašiangovej zábavy pre Slovenský zväz
zdravotne postihnutých, Okresná rada Snina.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 61/2019 bolo schválené.
K bodu 5:
Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 117/2012 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta
Snina
O predloženom návrhu doplnku k VZN informovala prítomných Ing. Mariničová.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schváliť Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 117/2012
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Snina.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 62/2019 bolo schválené.
K bodu 6:
Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2020 – 2022
O návrhu rozpočtu oboznámila prítomných Ing. Mariničová. Rozpočet mesta na rok 2020 je
navrhnutý ako prebytkový, rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane príjmových
a výdavkových finančných operácií je 150 000 €, je to prebytok na rozdelenie priamych
dotácií zmenou rozpočtu v roku 2020. Bežný rozpočet je navrhnutý ako prebytkový vo výške
900 000 €, z prebytku sú plánované splátky návratných zdrojov financovania vo výške
700 000 €, na rozdelenie dotácií 150 000 € a 50 000 € na investičné výdavky. Kapitálový
rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 2 230 000 €. Tento schodok je krytý prebytkom
bežného rozpočtu 50 000 €, použitím úverových zdrojov 1 600 000 € a použitím rezervného
fondu vo výške 580 000 €. Ing. Mariničová informovala o jednotlivých položkách
a odpovedala na otázky prítomných. O návrhu prebehla diskusia.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie Návrhu rozpočtu mesta Snina na roky 2020 – 2022 s výhradou
voči výške výdavkov na vysielacie a vydavateľské služby (30 000 €). Komisia navrhuje tieto
výdavky znížiť na sumu 5 000 € a 25 000 € presunúť na iné bežné výdavky.
Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Uznesenie KF a SM č. 63/2019 bolo schválené.
K bodu 7:
Správa o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.9.2019
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Snina k 30.9.2019.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 64/2019 bolo schválené.
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K bodu 8:
Žiadosť o odkúpenie skladu – L. Z.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča odpredaj stavby (sklad) v zmysle žiadosti po vzájomnom vysporiadaní
medzi mestom, ktoré je vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti a vlastníkom pozemku, na
ktorom je stavba postavená.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 65/2019 bolo schválené.
K bodu 9:
Žiadosť o predĺženie nájmu nebytových priestorov – Súkromná materská škola
Šampión
O podrobnostiach informovala prítomných JUDr. Karľová, ktorá prezentovala aj stanovisko
oddelenia správy majetku a služieb. Nakoľko prítomní členovia komisie žiadajú materiál
doplniť o bližšie informácie a zámer žiadateľa, hlasovanie o jeho schválení bolo presunuté do
budúcej komisie, na ktoré bude žiadateľ v zastúpení PhDr. Špitalika a riaditeľky MŠ
Bc. Burdovej prizvaný.
K bodu 10:
Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti z dôvodu osobitného zreteľa – Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča odpredaj nehnuteľností: pozemok parc. č. CKN 5708/40, druh pozemku –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 83 m2, pozemok parc. č. CKN 5704/57, druh pozemku
– zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2, pozemok parc. č. CKN 5713/125, druh
pozemku – zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, stavba – ČOV A so súp. č. 3952
postavená na parc. č. CKN 5708/40, stavba – ČOV B so súp. č. 3953 postavená na parc. č.
CKN 5704/57, stavba – vodojem so súp. č. 3954 postavená na parc. č. CKN 5713/125, zap. na
LV č. 3200, k. ú. Snina z dôvodu osobitného zreteľa pre žiadateľa Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a. s..
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 66/2019 bolo schválené.
K bodu 11:
Návrh siedmej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové opatrenie č. 7
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča schválenie siedmej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2019 – Rozpočtové
opatrenie č. 7.
Hlasovanie: Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 1
Uznesenie KF a SM č. 67/2019 bolo schválené.
K bodu 12:
Iné
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V tomto bode bola komisii operatívne predložená Žiadosť OMV Slovensko, s.r.o.
o odpredaj pozemkov. O podrobnostiach informovala prítomných JUDr. Karľová, ktorá
prezentovala stanovisko Oddelenia správy majetku a služieb.
Komisia finančná a správy majetku:
Komisia odporúča nevyhovieť žiadosti o odpredaj pozemkov, odporúča prijať dodatok
k zmluve o nájme zo dňa 15. 6. 1992 a výšku nájomného v zmysle platného VZN.
Hlasovanie: Za: 5 Proti: 0 Zdržal sa: 0
Uznesenie KF a SM č. 68/2019 bolo schválené.
JUDr. Karľová prítomných informovala aj o ponuke na ECO DOG TOILET STANICE so
službami. Táto ponuka bude po doplnení materiálov predmetom ďalšieho zasadnutia komisie.

V Závere p. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
V Snine dňa 9.12.2019
Zapísala: Ing. Monika Aľušíková
Marek Gerboc
predseda komisie
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