ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 3. 5. 2011
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 3. 5. 2011 o 1530 hodine v rokovacej miestnosti MsÚ v Snine. Z celkového počtu
7 členov komisie boli prítomní štyria členovia podľa prezenčnej listiny. Ďalej boli prítomní
JUDr. Paľovčík Ján, vedúci Oddelenia právneho MsÚ Snina /ďalej len oddelenie právne/ a
poverený vedením Oddelenia správy majetku a sluţieb MsÚ /ďalej len OSMaS/ a Ing.
Aľušíková Monika, tajomníčka Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva
v Snine /ďalej len komisia finančná/.

Program zasadnutia
1. Dotácie - priame a nepriame dotácie v roku 2010, VZN mesta Snina
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta Snina.
2. Žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na vecné
Snina – zriadenie VNP, trafostanice TS 0185-00222 Kollárova.

bremeno

3. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 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.
4. Prejednanie žiadostí.
5. Prejednanie žiadosti o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta v komisii –
žiadosť o stanovisko.
6. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Balog. Po oboznámení sa s predkladanými materiálmi prebehla diskusia.
K bodu 1.

Dotácie - priame a nepriame dotácie v roku 2010, VZN mesta Snina
o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Snina
Predmetom rokovania tohto bodu programu bolo VZN č. 106/2010
o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí
z rozpočtu mesta Snina doplnené o I
nformatívnu správu o poskytnutých dotáciách za rok 2010 v zmysle VZN
mesta Snina č. 77/2006 a Nepriame dotácie za rok 2010.
Ing. Balog informoval o príprave nového VZN o poskytovaní dotácií, ktoré
bude zohľadňovať pripomienky k Dotazníku k ţiadosti o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Snina, pripomienky k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu

Mesta Snina ako aj k samotnému VZN a ktoré bude riešiť aj tzv. nepriame
dotácie. Jeho 1. pracovná verzia bude podľa jeho slov následne prejednaná na
pracovných stretnutiach s poslancami, komisiami pri mestskom zastupiteľstve
a zástupcami mesta.
Komisia doporučuje v prípade potreby poskytnúť ţiadateľom o dotácie tzv.
zálohové dotácie, avšak naďalej pracovať na príprave a tvorbe nového VZN
o poskytovaní dotácií, ktoré by zahŕňalo aj nepriame dotácie.
Žiadosť o podpísanie zmluvy o budúcej zmluve na vecné bremeno
Snina – zriadenie VNP, trafostanice TS 0185-00222 Kollárova

K bodu 2.

Komisia podpísanie predloţenej Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej
zmluvy) medzi Mestom Snina a Východoslovenskou distribučnou, a.s.
doporučuje.
Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 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 3.

Komisia schválenie doplnku č. 2 k VZN mesta Snina č. 101/2009 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na ţiaka základnej umeleckej školy, dieťa
materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území mesta Snina po
zapracovaní pripomienok dopručuje.
Prejednanie žiadostí

K bodu 4.

V tomto bode komisia prerokovala materiál, ktorý bol na OSMaS doručený vo
forme ţiadostí:
-

Ţiadosť Ing. Petra Hulíka PETIMA, Palárikova 1627, 069 01 Snina o zriadenie
vecného bremena.
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS a doporučuje ţiadosti Ing.
Hulíka o zriadenie vecného bremena na pozemkoch s parc. č. C KN 37/147,
37/146, 37/145, 37/144 k. ú. Snina vo vlastníctve mesta za stanovených
podmienok vyhovieť.

-

Ţiadosť p. Kataríny Ondicovej, bytom Ul. nad Cirochou 779/37, 069 01 Snina
o odkúpenie pozemku parc. č. C KN 3815/5 pod rodinným domom.
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS predmetnej ţiadosti vyhovieť
a odpredaj uvedených pozemkov v zmysle platných právnych predpisov
doporučuje.

-

Ţiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1,
069 01 Snina o zámenu nehnuteľností.
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Komisia nedoporučuje vyhovieť ţiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť
Snina, Námestie Jána Pavla II. 858/1, 069 01 Snina o zámenu nehnuteľností –
pozemok na „Starom cintoríne“, parc. č. C KN 1934 o výmere 16 100 m2
a pozemky pri „Starej benzínke“ o výmere spolu 35 411 m2 vo vlastníctve
cirkvi v celkovej všeobecnej hodnote 425 000,- € určenej znaleckými
posudkami znalca Ing. Jozefa Galandu, za nehnuteľnosti, ktoré vlastní mesto:
Cirkevnú materskú školu sv. M. Goretti s pozemkom pod MŠ a stavbu so s. č.
747, tzv. „Starú faru“ za cenu 384 000,- € stanovenú znaleckými posudkami
Ing. Jozefa Galandu.

K bodu 5.

Prejednanie žiadosti o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve mesta
v komisii – žiadosť o stanovisko
Komisia sa stotoţňuje so stanoviskom OSMaS a priamy odpredaj pozemku
parc. č. C KN 621/10 spoločnosti PEDIGIN s.r.o. vzhľadom na uvedené
skutočnosti nedoporučuje.

K bodu 6.

Iné
V tomto bode informoval Ing. Balog komisiu o hľadaní finančných rezerv v
navrhovanej úprave rozpočtu mesta na rok 2011 v zníţení výdavkov MsÚ v
kapitolách materiál a sluţby a mzdy zamestnancov. O prehodnotení výdavkov
na tovary a sluţby a o organizačnej štruktúre MsÚ budú poslanci rokovať
s príslušne zodpovednými oddeleniami MsÚ.
Ďalej Ing. Balog vyzval členov komisie, aby svoje otázky, pripomienky a
návrhy a k návrhom cenníka sluţieb v RO Rybníky, poslali do budúcej
komisie.
V závere Ing. Balog poďakoval prítomným za účasť.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 3. 5. 2011
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