ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 13. 3. 2015
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 13. 3. 2015 o 1530 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
7 členov komisie boli prítomní siedmi členovia podľa prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní
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. Prenájom nebytových priestorov pre MFK – Žiadosť ZŠ Budovateľská 1992/9 v
Snine o vydanie predchádzajúceho súhlasu k uzavretiu zmluvy.
2. Žiadosť Stanislava Schlimbacha, Košická 2503/3, 066 01 Humenné o prenájom
Domu smútku.
3. Žiadosť Františka Mergu, Hámorská 401/13, 069 01 Snina o odkúpenie pozemku.
4. Žiadosť RJR Stavby z dreva s.r.o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina o odkúpenie
nehnuteľností.
5. Rozpočet ZŠ 1. mája na rok 2015.
6. Žiadosť Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode prítomných privítal. Po oboznámení s programom
rokovania /bod 1 až 4/ navrhol jeho doplnenie o oboznámenie sa komisie s rozpočtom ZŠ 1.
mája na rok 2015 /bod 5/ a opätovné prerokovanie žiadosti Beky a.s. o odkúpenie pozemkov
vrátane tvaromiestnej obhliadky /bod 6/. Po odsúhlasení programu prebehla k jednotlivým
bodom diskusia.

K bodu 1.

Prenájom nebytových priestorov pre MFK – Žiadosť ZŠ Budovateľská
1992/9 v Snine o vydanie predchádzajúceho súhlasu k uzavretiu zmluvy
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu schváliť uzatvorenie
nájomnej zmluvy za 1,- €. Prevádzkové náklady vo výške 1983,96 € komisia
vníma ako nepriamu dotáciu pre MFK.

K bodu 2.

Žiadosť Stanislava Schlimbacha, Košická 2503/3, 066 01 Humenné o
prenájom Domu smútku
Komisia finančná po oboznámení sa so žiadosťou p. Schlimbacha konštatuje,
že uvedená žiadosť je neúplná a stotožňuje sa so stanoviskom OPSMaS.
Komisia finančná nedoporučuje žiadosť Stanislava Schlimbacha, Košická
2503/3, 066 01 Humenné o prenájom Domu smútku predložiť na rokovanie do
mestského zastupiteľstva.

K bodu 3.

Žiadosť Františka Mergu, Hámorská 401/13, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku
Komisia finančná doporučuje odpredaj pozemku žiadateľovi František Merga,
Hámorská 401/13, 069 01 Snina v zmysle VZN, min. za cenu nadobúdaciu
zohľadnenú o infláciu za posledné 3 roky.

K bodu 4.

Žiadosť RJR Stavby z dreva s.r.o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina
o odkúpenie nehnuteľností
Ing. Regec informoval komisiu o skutočnostiach, ktoré viedli k predloženiu
žiadosti spoločnosťou RJR Stavby z dreva s.r.o. a požiadal JUDr. Paľovčíka
o objasnenie právnych náležitostí prejednávania žiadosti. O predmetnej žiadosti
prebehlo hlasovanie s výsledkom: za - 6 hlasov, proti - 0, zdržal sa – 1.
/Vzhľadom na konflikt záujmu sa Ing. Regec hlasovania zdržal./.
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj priľahlých
pozemkov parc. č. 1224/117, 1224/135 a 1224/136 pre RJR Stavby z dreva
s.r.o., Stakčínska 2920, 069 01 Snina doporučuje.

K bodu 5.

Rozpočet ZŠ 1. mája na rok 2015
V tomto bode rokovania bol komisii predložený rozpočet ZŠ 1. mája na rok
2015 v členení na príjmy, výdavky a racionalizačné opatrenia pre rok 2015.
Komisia finančná berie na vedomie predložený rozpočet ZŠ 1. mája na rok
2015 a konštatuje, že tento rozpočet nie je schodkový. Žiada Útvar školstva
MsÚ Snina predložiť rozpočty všetkých základných škôl na rok 2015
v jednotnom formáte na rokovanie komisie do termínu 15.04.2015. Zároveň
žiada Útvar školstva o predloženie rozpočtov (plán/čerpanie) jednotlivých škôl
za rok 2014.
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K bodu 6.

Žiadosť Beky a.s., Podrybnícka 1, 069 01 Snina o odkúpenie pozemkov
V tomto bode rokovania sa komisia opätovne zaoberala žiadosťou Beky a.s.,
ktorú na svojom zasadnutí dňa 9.2.2015 doporučila zaradiť na výjazdové
rokovanie mestskej rady, nakoľko tá nebola uznášaniaschopná.
Komisia finančná doporučuje schváliť zámer odpredať pozemky parc. č. CKN
2588/121 a parc. č. CKN 2588/124. Navrhuje na základe schváleného zámeru
zabezpečiť zo strany MsÚ na náklady žiadateľa aktuálny geometrický plán so
zameraním skutočnej cesty, ktorú komisia navrhuje zaťažiť vecným bremenom
zapísaným na LV - právom prechodu pre mesto.

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

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Regec Jaroslav

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

V Snine dňa 13. 3. 2015
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