ZÁPISNICA
zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
zo dňa 23. 6. 2014
Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine sa
konalo dňa 23. 6. 2014 o 1515 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. Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov Domov
pokojnej staroby a v jedálni.
2. Návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina.
3. Záverečný účet mesta Snina za rok 2013.
4. Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014.
5. Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014.
6. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina.
7. Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných akcií
mesta Snina – zmena uznesenia č. 536/2014 zo dňa 27. 2. 2014.
8. Žiadosť Dezidera Ferenca, bytom Budovateľská 1436, 069 01 Snina o nájom,
prípadne odkúpenie pozemku.
9. Žiadosť FS Vihorlat, o. z., 1. mája 2058/13, 069 01 Snina o odpustenie nájomného
za nebytový priestor v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku Snina.
10. Žiadosť Anny Dunajovej, bytom Štúrova 761, 069 01 Snina, v z. JUDr. Jána
Holotu, Komenského 2791, 069 01 Snina, o vysporiadanie vlastníckych vzťahov.
11. Žiadosť ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Snina o vyradenie majetku – tenisové
ihrisko.
12. Iné.

Zasadnutie Komisie finančnej a správy majetku Mestského zastupiteľstva v Snine
otvoril a viedol Ing. Regec, ktorý v úvode prítomných privítal. Po oboznámení sa
s programom rokovania prebehla k jednotlivým bodom programu diskusia.

K bodu 1.

Návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov
Domov pokojnej staroby a v jedálni
Komisia finančná návrh VZN o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre
seniorov Domov pokojnej staroby a v jedálni berie na vedomie bez
pripomienok.

K bodu 2.

Návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina
Komisia finančná návrh VZN o Mestskej polícii mesta Snina berie na vedomie
bez pripomienok.

K bodu 3.

Záverečný účet mesta Snina za rok 2013
Komisia finančná Záverečný účet mesta Snina za rok 2013 berie na vedomie
bez pripomienok.

K bodu 4.

Správa o plnení rozpočtu mesta Snina za I. štvrťrok 2014
Komisia finančná berie na vedomie Správu o plnení rozpočtu mesta Snina za I.
štvrťrok 2014.

K bodu 5.

Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014
Komisia finančná Návrh druhej zmeny rozpočtu mesta Snina na rok 2014 berie
na vedomie a doporučuje mestskému zastupiteľstvu transfer na šport v čiastke
1000,- € pre Mestský volejbalový klub prerozdeliť v čiastke 500,- € pre Galériu
Andrej Smolák na organizovanie 21. ročníka Medzinárodného výtvarného
festivalu Snina 2014 a 500,- € pre Animoterapeuticko – jazdecké centrum
Snina na organizovanie 10. ročníka podujatia „Človek, pes a kôň.
Komisia ďalej žiada pri príprave zmien rozpočtu uvádzať aj zdroje, z ktorých
sú investičné akcie financované.

K bodu 6.

Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na dočasné krytie nesúladu
príjmov a výdavkov mesta Snina
Komisia finančná doporučuje schváliť dočasné krytie nesúladu príjmov
a výdavkov mesta Snina formou kontokorentného úveru.
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K bodu 7.

Čerpanie finančných prostriedkov z úveru na financovanie investičných
akcií mesta Snina – zmena uznesenia č. 536/2014 zo dňa 27. 2. 2014
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu odsúhlasiť čerpanie
finančných prostriedkov z úveru zo Slovenskej sporiteľne, a.s. pre rok 2014 vo
výške maximálne 275 620,- € na: spolufinancovanie projektu „Kontajnerové
stanovištia na území mesta Snina“ v sume 195 402,- €, na spolufinancovanie
projektu „Rekonštrukcia verejného osvetlenia na sídl. 1 a 2“ v sume 34 598,- €,
na rekonštrukciu verejného osvetlenia 3. etapa v sume 25 620,- € a na
projektovú dokumentáciu k digitalizácii kina v sume 20 000,- €.

K bodu 8.

Žiadosť Dezidera Ferenca, bytom Budovateľská 1436, 069 01 Snina
o nájom, prípadne odkúpenie pozemku
Komisia finančná doporučuje prenájom za cenu podľa VZN zo skutočne
zabratej plochy predmetného pozemku.

K bodu 9.

Žiadosť FS Vihorlat, o. z., 1. mája 2058/13, 069 01 Snina o odpustenie
nájomného za nebytový priestor v Mestskom kultúrnom a osvetovom
stredisku Snina
Komisia finančná nedoporučuje vyhovieť žiadosti FS Vihorlat, o. z.
o odpustenie nájomného za nebytový priestor v Mestskom kultúrnom
a osvetovom stredisku Snina.

K bodu 10.

Žiadosť Anny Dunajovej, bytom Štúrova 761, 069 01 Snina, v z. JUDr.
Jána Holotu, Komenského 2791, 069 01 Snina, o vysporiadanie
vlastníckych vzťahov
Tento bod programu bol z rokovania stiahnutý. Na najbližšie rokovanie
komisie OPSMaS predloží materiál v zmysle doplnenej žiadosti p. Dunajovej.

K bodu 11.

Žiadosť ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava Snina o vyradenie majetku –
tenisové ihrisko
Tento bod programu bol z rokovania stiahnutý. Komisia finančná žiada prizvať
riaditeľa školy na najbližšie rokovanie komisie, na ktorom sa žiadosťou bude
zaoberať.

K bodu 12.

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

Zámer prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym
predajom – telocvične so s. č. 1406 – T18 postavenej na parcele č. CKN
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7527/6, pozemkov parc. č. CKN 7527/6, CKN 7527/19 a CKN 7527/20,
k. ú. Snina
Komisia finančná doporučuje mestskému zastupiteľstvu zámer prevodu
vlastníctva nehnuteľného majetku mesta priamym predajom – telocvične so
s. č. 1406 – T18 postavenej na parcele č. CKN 7527/6, pozemkov parc. č.
CKN 7527/6, CKN 7527/19 a CKN 7527/20, k. ú. Snina schváliť.

-

Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj nehnuteľnosti –
nebytové priestory vrátane príslušenstva na Ul. Komenského
Komisia finančná vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj
nehnuteľnosti – nebytové priestory vrátane príslušenstva na Ul.
Komenského doporučuje.

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 23. 6. 2014
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