ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 16. 12. 2013
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 16. 12. 2013 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 Ing. Rosičová, prednostka MsÚ v Snine, 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. Žiadosť Jána Hudáka, Ing. Jána Hudáka a Richarda Karapina, trvale bytom
Sládkovičova 2516/118, 069 01 Snina, o opätovné posúdenie žiadosti o odpredaj
pozemku.
2. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2014 – 2016.
3. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 115/2012 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. Žiadosť MŠ Snina, Ulica Palárikova 1630/29, 069 01 Snina o navýšenie rozpočtu
MŠ na rok 2014.
5. ZŠ, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina - Oznámenie – pripomienka.
6. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta Snina z evidencie majetku
mesta.
7. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta na rok 2013.
8. Iné.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Balog, ktorý v úvode privítal prítomných. Na to Ing. Kapraľ vystúpil
s vyhlásením, že ku dňu 16. 12. 2013 sa týmto vzdáva členstva vo finančnej komisii. Komisia
finančná berie vyhlásenie Ing. Kapraľa na vedomie, oficiálne bude členstvo Ing. Kapraľa
v komisii finančnej ukončené uznesením mestského zastupiteľstva. Nakoľko odchod Ing.
Kapraľa nemal vplyv na uznášaniaschopnosť komisie, komisia pokračovala v rokovaní. Po
oboznámení sa s programom prebehla k jednotlivým bodom programu diskusia.

K bodu 1.

Žiadosť Jána Hudáka, Ing. Jána Hudáka a Richarda Karapina, trvale
bytom Sládkovičova 2516/118, 069 01 Snina, o opätovné posúdenie žiadosti
o odpredaj pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS, Komisie výstavby,
životného prostredia a územného plánovania pri MsZ v Snine a Komisie
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy pri MsZ v Snine a odpredaj
predmetného pozemku nedoporučuje.

K bodu 2.

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2014 – 2016
O predkladanom návrhu rozpočtu, východiskách pre jeho tvorbu ako aj
o skutočnostiach, ktoré predkladaný návrh ovplyvnili /podielové dane
a prebiehajúce a plánované investičné akcie, splátky úverov/, ako aj o zmenách
oproti predkladanému návrhu informovala prítomných Ing. Rosičová, ktorá
následne odpovedala na otázky prítomných.
Diskusiu otvoril Ing. Balog, ktorý finančné prostriedky v čiastke 20 000,- € z
príjmov z nájmu od Nemocnice Snina, s.r.o. nedoporučuje použiť na zvýšenie
výdavkov na festival Rock pod kameňom. Okrem toho navrhuje od roku 2014
zrušenie uznesenia o nájme pre nemocnicu za 1,- €. Ing. Regec rovnako
nesúhlasí s navýšením výdavkov na Rock pod kameňom. Nakoľko nebolo
predložené zúčtovanie festivalu v roku 2013, navrhol tak plánované ako aj
navýšené finančné prostriedky na tento festival použiť na financovanie
mládežníckeho futbalu v meste. Ing. Balog navrhol predložiť nielen
vyúčtovanie festivalu usporiadateľom, ale aj vyčíslenie tzv. nepriamych
nákladov vynaložených mestom rovnako, ako pri nepriamych dotáciách.
Navrhol časť prostriedkov z nájmu nemocnice použiť na financovanie športu –
mládežníckeho futbalu a časť presunúť do rezervného fondu ako prebytok
hospodárenia, s čím sa stotožnila aj Ing. Kocová.
Ing. Matis otvoril otázku plánovaných výdavkov na verejnú zeleň. V
v súvislosti s rastúcou nezamestnanosťou vidí možnosť zníženia výdavkov
v tomto smere zapojením nezamestnaných do prác pri údržbe verejnej zelene.
Ing. Rosičová upozornila na súvisiace náklady s obstaraním náradia a techniky,
s bezpečnosťou pri práci a tiež s legislatívou, podľa ktorej takáto možnosť
pripadá v úvahu najskôr v polovici budúceho roka. Ing. Balog navrhol kvôli
súčasným nejasnostiam takéto riešenie prehodnotiť v budúcnosti.
Komisia finančná nedoporučuje finančné prostriedky v čiastke 20 000,- € z
príjmov z nájmu od Nemocnice Snina, s.r.o. použiť na zvýšenie výdavkov na
festival Rock pod kameňom, navrhuje o 10 000,- € zvýšiť výdavky na šport –
pre mládežnícky futbal a 10 000,- € presunúť do prebytku hospodárenia.
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K bodu 3.

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 115/2012 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 doporučuje schváliť Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č.
115/2012 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 4 .

Žiadosť MŠ Snina, Ulica Palárikova 1630/29, 069 01 Snina o navýšenie
rozpočtu MŠ na rok 2014
Komisia finančná sa bude touto žiadosťou zaoberať v rámci prvej úpravy
rozpočtu v roku 2014.

K bodu 5.

ZŠ, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina - Oznámenie – pripomienka
Komisia finančná Oznámenie – pripomienku ZŠ, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina
berie na vedomie.

K bodu 6.

Vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta Snina z evidencie
majetku mesta
Komisia finančná doporučuje vyradenie dlhodobého hmotného majetku mesta
Snina z evidencie majetku mesta a uloženie projektovej dokumentácie vrátane
zoznamu na vyradenie v archíve.

K bodu 7.

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta na rok 2013
Komisia finančná doporučuje Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta na rok 2013
schváliť.

K bodu 8.

Iné
V tomto bode rokovania boli komisii operatívne predložené aj tieto materiály:
-

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľností –
pozemky v areáli čerpacej stanice OMV Snina
Komisia finančná Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľností – pozemky v areáli čerpacej stanice OMV Snina doporučuje.
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-

Prenájom nehnuteľnosti, resp. obchodná verejná súťaž na prenájom
nebytových priestorov na prízemí Domu kultúry súp. č. 2061 (Matica
slovenská)
Komisia finančná doporučuje prenájom nebytového priestoru z dôvodu
hodného osobitného zreteľa za nájomné 1,- €/mesiac na obdobie od
1.1.2014 do 31.12.2014 za účelom prevádzkovania Domu Matice
slovenskej, za predpokladu, že nájomca uhradí prevádzkové náklady.

-

Prenájom nehnuteľnosti, resp. obchodná verejná súťaž na prenájom
nebytových priestorov na prízemí Domu kultúry súp. č. 2061 (galéria)
Z dôvodu celospoločenského a kultúrneho významu komisia finančná
doporučuje prenájom nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného
zreteľa za nájomné 1,- €/mesiac na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre
akad. mal. Andreja Smoláka – GALÉRIA ANDREJ SMOLÁK, za
predpokladu, že nájomca uhradí prevádzkové náklady.

-

Petícia občanov sídliska 1 v Snine za odkúpenie bytového domu na Ul.
Študentskej 1468 a Palárikovej 1606, ktoré patrí Združeniu Rómov
pod Vihorlatom, späť do vlastníctva mesta Snina
JUDr. Paľovčík informoval o situácii na sídlisku 1. K tomu, aby sa
poslanci mohli vyjadriť k odkúpeniu, navrhuje vyžiadať si od Združenia
Rómov pod Vihorlatom, ako vlastníka bytových domov, cenovú ponuku
a iné podmienky, za ktorých by združenie odpredalo problematické bytové
domy mestu. Takto doplnenú petíciu navrhuje predložiť na najbližšie
rokovanie finančnej komisie.
Komisia sa petíciou bude opätovne zaoberať po predložení potrebných
podkladov na zváženie odkúpenia predmetných bytových domov.

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

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Ing. Balog Miroslav

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

V Snine dňa 16. 12. 2013
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