ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 17. 4. 2012
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 17. 4. 2012 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, správy majetku a sluţieb MsÚ v Snine
/ďalej len OPSMaS/, Ing. Mariničová Dana, vedúca oddelenia finančného MsÚ v Snine, Mgr.
Krivjančinová Eva, garant Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej pri Mestskom
zastupiteľstve v Snine a Ing. Aľušíková Monika, garant Komisie finančnej a správy majetku
pri Mestskom zastupiteľstve v Snine /ďalej len komisia finančná/.

Program zasadnutia
1. Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Helena Dická, Jesenského 2372/172, 069
01 Snina.
2. VZN, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na území
mesta Snina.
3. Dopravné značenie na Ul. Generála Svobodu – návrh obyvateľov.
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012.
5. Doplnok č. 1 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta.
6. Prerokovanie žiadostí.
7. Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Snina - Brehy, Komenského 2658,
069 01 Snina, o odkúpenie budovy.
8. Žiadosť Queen investment s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 142/2.
9. Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene.
10. Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012.
11. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Balog. Na rokovanie komisie finančnej sa dostavil aj p. Hančár, poverený
zastupovaním p. Dickej, ktorej ţiadosť bola predloţená komisii na prerokovanie v bode 1. Po
oboznámení sa s programom rokovania a organizačnými záleţitosťami prebehla
k jednotlivým bodom programu diskusia.

K bodu 1.

Žiadosť o zriadenie vecného bremena – Helena Dická, Jesenského
2372/172, 069 01 Snina
K prerokovaniu ţiadosti bola prizvaná aj p. Dická, ktorá sa pre hospitalizáciu
nedostavila. V jej mene oboznámil komisiu s predmetnou ţiadosťou p. Hančár.
V úvode diskusie k prejednávanej ţiadosti JUDr. Paľovčík informoval
prítomných o právnej stránke v nadväznosti na stanoviská odborných komisií
pri MsZ v Snine.
Komisia finančná nie je kompetentná vyjadriť sa k stavebnotechnickej
stránke. Zriadenie vecného bremena za účelom uloţenia inţinierskych sietí
v zmysle platného VZN doporučuje.

K bodu 2.

VZN, ktorým sa určujú miesta a podmienky pre vylepovanie plagátov na
území mesta Snina
Komisia finančná predkladaný návrh VZN, ktorým sa určujú miesta
a podmienky pre vylepovanie plagátov na území mesta Snina, berie na
vedomie - bez pripomienok.

K bodu 3.

Dopravné značenie na Ul. Generála Svobodu – návrh obyvateľov
Komisia finančná návrh obyvateľov na dopravné značenie na Ul. Generála
Svobodu berie na vedomie – bez pripomienok.

K bodu 4.

Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Snina na rok 2012
Komisia finančná nemá výhrady voči Návrhu na poskytnutie dotácií z rozpočtu
mesta Snina na rok 2012 a predloţený návrh berie na vedomie.

K bodu 5.

Doplnok č. 1 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta
Doplnok č. 1 k VZN č. 111/2012 o podmienkach poskytovania dotácií
a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta komisia finančná
doporučuje navrhovateľom stiahnuť z rokovania MsZ.

K bodu 6.

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

Ţiadosť Mestského futbalového klubu Snina o dlhodobý prenájom štadióna za
nájomné 1,- € ročne
Komisia finančná nedoporučuje dlhodobý prenájom štadióna za 1,- €,
doporučuje Mestskému futbalovému klubu Snina pokrytie nákladov na nájom
riešiť formou ţiadosti o dotáciu od mesta.

-

Ţiadosť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana Snina o odpustenie
nájomného za nebytové priestory v Dome kultúry za rok 2012.
Komisia nedoporučuje vyhovieť ţiadosti Súkromného centra voľného času
Mariána Lojana Snina o odpustenie nájomného za nebytové priestory v Dome
kultúry za rok 2012. Doporučuje ţiadateľovi pokrytie nákladov na nájom riešiť
formou ţiadosti o dotáciu od mesta.

-

Ponuka spoločnosti REIN HOUSE, s.r.o. na odkúpenie bytových domov, ktoré
boli niekedy vo vlastníctve mesta, za 1,- € vrátane pohľadávok neplatičov.
Komisia finančná odkúpenie bytových domov ani pohľadávok neplatičov
nedoporučuje.

-

SVB J. Kráľa – odkúpenie priestorov bývalých CO krytov za inú cenu, ako je
cena podľa znaleckého posudku.
Komisia finančná odpredaj priestorov bývalých CO krytov na Ul. J. Kráľa za
inú ako znaleckú cenu nedoporučuje.

K bodu 7.

Žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi, farnosť Snina - Brehy, Komenského
2658, 069 01 Snina o odkúpenie budovy
Komisia finančná doporučuje schváliť zámer odpredať budovu bývalej
výmenníkovej stanice na Ul. Komenského č. 3192 Gréckokatolíckej cirkvi,
farnosť Snina – Brehy.

K bodu 8.

Žiadosť Queen investment s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica,
o odkúpenie časti pozemku parc. č. 142/2
Komisia finančná doporučuje schváliť zámer odpredať časť pozemku parc. č.
142/2 spoločnosti Queen investment s.r.o. .

K bodu 9.

Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údržbe zelene
Komisia finančná Doplnok č. 2 k VZN č. 80/2007 o tvorbe, ochrane a údrţbe
zelene berie na vedomie.
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K bodu 10.

Návrh 1. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
O predkladaných zmenách v rozpočte informovala prítomných Ing.
Mariničová, ktorá odpovedala na ich otázky. Následne prebehla diskusia.
Členovia definovali svoje pripomienky a poţiadavky na budúce zasadnutie
komisie:

-

preveriť, či zahrnutie výdavkov na opravu CT prístroja pre Nemocnicu Snina
medzi výdavky z beţného rozpočtu je v poriadku, vzhľadom na ich výšku,

-

predloţiť podrobný prehľad o plánovaných výdavkoch na odchodné a ţivotné
jubileá pre školy a školské zariadenia,

-

nákup lavičiek za 15 000,- € - či a kto robil prieskum trhu,

-

osvetlenie v topoľovej aleji – či uţ bol vykonaný prieskum trhu a kto ho robil
a následne preveriť moţnosť zreálniť cenu vo verejnom obstarávaní,
a následne zadať realizáciu priamym zadaním VPS Snina,

-

spresniť z čoho vychádza výška poţadovaných prostriedkov na digitalizáciu
kina,

-

predloţiť zoznam investícií, ktoré budú realizované z Rezervného fondu –
doplniť do dôvodovej správy.
Komisia k prerokovanému Návrhu 1. zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2012
zaujme stanovisko na svojom zasadnutí v stredu 25.4.2012.

K bodu 11.

Iné
V tomto bode programu bol komisii predloţený Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 97/2009 o opatrovateľskej sluţbe.
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 97/2009 o opatrovateľskej
sluţbe komisia finančná doporučuje schváliť.
Ing. Regec upozornil na poţiadavku komisie z posledného rokovania
predloţiť návrh na opravy, údrţby a investície do budov ZŠ, MŠ a športovej
haly, týkajúci sa len havarijného stavu, naceniť reálne náklady na odstránenie
havarijného stavu odbornou osobou v oblasti naceňovania stavebných prác
a v nadväznosti na analýzu školstva, zaujať stanovisko, ktoré školy stlmiť,
ktorým sa následne bude komisia zaoberať.
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V závere Ing. Balog vyzval členov k posielaniu pripomienok a návrhov
k zmene rozpočtu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie
finančnej ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 17. 4. 2012
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