ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 11. 12. 2017
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 11. 12. 2017 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 služieb MsÚ v
Snine /ďalej len OPSMaS/, Ing. Mariničová Dana, vedúca Oddelenia finančného MsÚ v
Snine a Ing. Aľušíková Monika, garant Komisie finančnej a správy majetku pri Mestskom
zastupiteľstve v Snine /ďalej len komisia finančná/.

Program zasadnutia
1. Ţiadosť BLACK TIGER KLUB SNINA, 1. mája
prenájom športovej haly.

2057/9,

069 01 Snina o

2. Ţiadosť Folklórnej skupiny Starinčanka Študentská 2046/39, 069 01 Snina
o prenájom kinosály.
3. Ţiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o nepriamu dotáciu na rok 2018.
4. Ţiadosť Karate klub Snina, Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom Mestskej
športovej haly.
5. Ţiadosť VSD Košice a. s. o odkúpenie časti pozemku.
6. Ţiadosť Jozefa Mariniča, Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina o odkúpenie
mestského pozemku.
7. Ţiadosť Jozefa Kelemaníka, Študentská 1443/6 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta.
8. Ţiadosť SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku.
9. Ţiadosť Základnej umeleckej školy, Ul. študentská 1447, 069 01 Snina
o prenájom spoločenskej miestnosti MKOS.
10. Ţiadosť Michala Ţigu, Komenského 2662/12, 069 01 Snina o odkúpenie pozemku
vo vlastníctve mesta Snina.
11. Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina.
12. Doplnok č. 1 k VZN č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode a času
prevádzky sluţieb na území mesta Snina.

13. Ţiadosť GET group, s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Roţňava o udelenie výnimky.
14. Ţiadosť Miroslava Chalachana a Ing. Miroslavy Chalachanovej, Študentská
1472/35, 069 01 Snina o odkúpenie pozemku.
15. Ţiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom športovej haly.
16. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina.
17. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej sluţby
v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni.
18. Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového procesu
mesta Snina.
19. Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020.
20. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2017.
21. Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina.
22. Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové opatrenie č.
3.
23. Iné.
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol p. Gerboc. Po odsúhlasení programu rokovania prebehla k jednotlivým bodom
diskusia.

K bodu 1.

Ţiadosť BLACK TIGER KLUB SNINA, 1. mája 2057/9, 069 01 Snina o
prenájom športovej haly
Komisia finančná v tomto bode potvrdila svoje stanovisko a doporučila
prenájom mestskej športovej haly za 1,- € na dni 9. a 10. december 2017 na
zorganizovanie Majstrovstiev Slovenskej republiky v Taekwondo WTF
BLACK TIGER KLUBOM SNINA schváliť tak, ako sa v termíne pred
konaním komisie vyjadrili jednotliví členovia písomne.

K bodu 2.

Ţiadosť Folklórnej skupiny Starinčanka Študentská 2046/39, 069 01 Snina
o prenájom kinosály
Komisia finančná v tomto bode potvrdila svoje stanovisko a doporučila
prenájom kinosály na deň 5. 11. 2017 za účelom konania kultúrno spoločenskej
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akcie, krst CD a jeho uvedenie do života Folklórnou skupinou Starinčanka za
1,- € schváliť tak, ako sa v termíne pred konaním komisie vyjadrili jednotliví
členovia písomne.

K bodu 3.

Ţiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o nepriamu dotáciu na rok 2018
Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Mestského futbalového klubu,
Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina o nepriamu dotáciu na rok 2018, celkové
nájomné je súčasťou návrhu rozpočtu mesta Snina na rok 2018.

K bodu 4.

Ţiadosť Karate klub Snina, Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom
Mestskej športovej haly
Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Karate klub Snina,
Komenského 830, 069 01 Snina o prenájom Mestskej športovej haly za 1,- €
v termíne 17. 2. 2018 na usporiadanie športovej akcie pre mládež, 3. kolo
žiackej ligy VUKABU v karate.

K bodu 5.

Ţiadosť VSD Košice a. s. o odkúpenie časti pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a odpredaj
predmetného pozemku za cenu podľa znaleckého posudku doporučuje.

K bodu 6.

Ţiadosť Jozefa Mariniča, Kukučínova 2040/1, 069 01 Snina o odkúpenie
mestského pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS, predaj pozemku
parc. č. CKN 398/110 o výmere 18 m2 doporučuje.

K bodu 7.

Ţiadosť Jozefa Kelemaníka, Študentská 1443/6 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a doporučuje
vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod celej predmetnej parcely, za
účelom výstavby viacerých garáži, nakoľko na jednotlivé garáže už bolo
podaných viacero žiadostí.

K bodu 8.

Ţiadosť SUPTRANS G.T.M., s.r.o., Stakčínska 755, 069 01 Snina
o odkúpenie pozemku
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a predaj pozemku
parc. č. CKN 4587/3 a parc. č. CKN 1224/56 za cenu platnú v zmysle VZN
doporučuje.
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K bodu 9.

Ţiadosť Základnej umeleckej školy, Ul. študentská 1447, 069 01 Snina
o prenájom spoločenskej miestnosti MKOS
Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Základnej umeleckej školy, Ul.
študentská 1447, 069 01 Snina o bezplatný prenájom spoločenskej miestnosti
MKOS na usporiadanie recepcie pri príležitosti 60. výročia založenia školy dňa
26. októbra 2018.

K bodu 10.

Ţiadosť Michala Ţigu, Komenského 2662/12, 069 01 Snina o odkúpenie
pozemku vo vlastníctve mesta Snina
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS, odpredaj časti
pozemku parc. č. CKN 1121/160 žiadateľovi za účelom výstavby garáže
nedoporučuje.

K bodu 11.

Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom mesta Snina
Komisia finančná Doplnok č. 5 k VZN mesta Snina č. 110/2011 o zásadách
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Snina doporučuje schváliť.

K bodu 12.

Doplnok č. 1 k VZN č. 137/2017 o určení pravidiel predaja v obchode
a času prevádzky sluţieb na území mesta Snina
Komisia finančná Doplnok č. 1 k VZN č. 137/2017 o určení pravidiel predaja
v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Snina doporučuje schváliť.

K bodu 13.

Ţiadosť GET group, s.r.o., Šafárikova 124, 048 01 Roţňava o udelenie
výnimky
Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS a zníženie sadzby za
prenájom verejného priestranstva pre žiadateľa GET group, s.r.o., Šafárikova
124, 048 01 Rožňava nedoporučuje.

K bodu 14.

Ţiadosť Miroslava Chalachana a Ing. Miroslavy
Študentská 1472/35, 069 01 Snina o odkúpenie pozemku

Chalachanovej,

Komisia finančná sa stotožňuje so stanoviskom OPSMaS, odpredaj časti
mestskej parcely v zmysle žiadosti nedoporučuje.

K bodu 15.

Ţiadosť Mestského futbalového klubu, Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina
o prenájom športovej haly
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Komisia finančná doporučuje vyhovieť žiadosti Mestského futbalového klubu,
Pčolinská 2744/45, 069 01 Snina o bezplatný prenájom športovej haly na deň
23.12.2017 na zorganizovanie futbalového turnaja Memoriál Janka Mariniča.

K bodu 16.

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky mesačného
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
Komisia finančná Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 119/2013 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Snina
doporučuje schváliť.

K bodu 17.

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní sociálnej
sluţby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
Komisia finančná Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 127/2014 o poskytovaní
sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni
doporučuje schváliť.

K bodu 18.

Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 81/2007 o pravidlách rozpočtového
procesu mesta Snina
Komisia finančná Doplnok č. 2 k VZN mesta Snina č. 81/2007 o pravidlách
rozpočtového procesu mesta Snina doporučuje schváliť.

K bodu 19.

Návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020
Komisia finančná návrh rozpočtu mesta Snina na roky 2018 – 2020 doporučuje
schváliť.

K bodu 20.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2017
Komisia finančná Správu o plnení rozpočtu mesta Snina za III. štvrťrok 2017
berie na vedomie.

K bodu 21.

Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Snina
Komisia finančná Doplnok č. 1 k VZN mesta Snina č. 130/2016 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta
Snina doporučuje schváliť.

K bodu 22.

Návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 – Rozpočtové
5

opatrenie č. 3
Komisia finančná návrh tretej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2017 –
Rozpočtové opatrenie č. 3 doporučuje schváliť.

K bodu 23.

Iné
V tomto bode bola komisii operatívne predložená
-

Ţiadosť Michala Kasiča a Magdalény Kasičovej, Gladkova 2384, Snina
069 01 o odkúpenie pozemku pod garáţou súp. č. 476.
Komisia finančná odpredaj predmetného pozemku v zmysle VZN
doporučuje.

V závere p. Gerboc poďakoval prítomným za účasť a rokovanie komisie finančnej
ukončil.

Zápisnicu vyhotovil: Ing.

Aľušíková Monika

Predseda komisie:

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

Gerboc Marek

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

V Snine dňa 11. 12. 2017
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