Zápis č. 1/2019
zo zasadnutia komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku konanej
dňa 6.3.2019
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
1. VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl
a školských zariadení
Predkladá finančné oddelenie a podáva návrh z dôvodu zosúladenia výšky dotácie na osobné
a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení s objemom pridelených podielových
daní pre mesto pre celý rok 2019 a na základe zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu
dane z príjmov územnej samospráve.
Uznesenie komisie: komisia návrh prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v predloženom znení.
Hlasovanie: 9x za
Vyhodnotenie odporúčania školskej komisie:
Školská komisia prerokovala návrh VZN č. 2/2019 na svojom zasadnutí dňa 27.2.2019 a navrhla
pozmeňujúci návrh: v Prílohe č. 1 dorovnať rovnaké percentuálne navýšenie výšky dotácie pre obe
centrá voľného času, t.j. CVČ sv. Jakuba a CVČ Komenského. Chýbajúce finančné prostriedky presunúť
z dotácie mesta na šport.
Uznesenie finančnej komisie: komisia neodporúča MsZ akceptovať pripomienku školskej komisie
v predloženom návrhu VZN, ale odporúča finančnému oddeleniu, aby pri najbližšom návrhu VZN
ohľadom výšky dotácie na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
použila pre obe CVČ výpočet dotácie s rovnakým percentuálnym navýšením.
Hlasovanie: 6x za
1x zdržal sa
2x proti
2. Zásady odmeňovania poslancov MsZ KNM
Vysvetlenie podala prednostka MsÚ PaedDr. Emília Becová. Zásady odmeňovania budú platné od
1.4.2019.
Uznesenie komisie: komisia návrh prerokovala a odporúča MsZ schváliť Zásady odmeňovania
poslancov MsZ KNM v predloženom znení.
Hlasovanie: 9x za
3. Návrh rozpočtu mesta vrátane návrhov rozpočtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej
právomoci mesta
(ZŠ Nábrežná, ZŠ Dolinský Potok, ZŠ Clementisova, MŠ Komenského, MŠ Litovelská, MŠ
9.mája, ZUŠ, CVČ)
K návrhu podala vysvetlenie Ing. Bílešová. Zodpovedala otázky členov komisie k jednotlivým
čiastkovým údajom.
S pozmeňujúcimi návrhmi vystúpil člen komisie JUDr. Ježo.
Navrhol:
a) V časti kapitálových výdavkov znížiť prostriedky vyčlenené na nákup auta pre primátora
mesta zo 40 000 € na 25 000 €. Predseda komisie Ing. Golis odporučil, aby sa čiastka
neznižovala v návrhu rozpočtu, prípadné zmeny je možné vykonať aj neskôr v priebehu roka
2019 v procese schvaľovania zmien rozpočtu. O návrhu JUDr. Ježa dal však hlasovať.
Hlasovanie: za
0
proti
6
zdržali sa 2
1

nehlasoval 1
b) V časti kapitálových výdavkov vypustiť investičnú akciu nákup parkovacích automatov na
ulicu 1. mája.
Predseda komisie Ing. Golis odporučil, aby sa čiastka neznižovala v návrhu rozpočtu,
prípadné zmeny sú možné aj neskôr v priebehu roka 2019 počas schvaľovania zmien rozpočtu.
O návrhu JUDr. Ježa dal hlasovať.
Hlasovanie: 0 x za
7x proti
1x zdržal sa
1x nehlasoval
Uznesenie komisie: komisia prerokovala návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2019 až 2021 vrátane návrhov rozpočtov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta ( ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova, ZŠ Dolinský potok, MŠ Komenského, MŠ Litovelská, MŠ 9.
mája, ZUŠ, CVČ) a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť rozpočet mesta na rok 2019
a vziať na vedomie návrh rozpočtov na roky 2020 a 2021 v predloženom znení.
4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta
Vysvetlenie k návrhu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti podala Ing. Bílešová.
Uznesenie komisie: komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v navrhovanom
znení.
Hlasovanie: 9x za
5. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a športové stredisko
Vysvetlenie k návrhu rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti podala Ing. Bílešová.
Členovia komisie žiadali doplniť niektoré údaje, ktoré neboli v návrhu podrobnejšie zdôvodnené.
Uznesenie komisie: komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v navrhovanom
znení s podmienkou, že MsKŠ písomne doloží podrobnejšie zdôvodnenie podpoložky 637027
odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 60 000 € ( funkčná klasifikácia 0810
rekreačné a športové služby, hlavná kategória 630 tovary a služby).
Hlasovanie: 9x za
6. Návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
Programový rozpočet mesta predstavuje sústredenie výdavkov mesta (bežných i kapitálových) do
ucelených programov podľa jednotlivých úsekov výkonu samosprávnych funkcií mesta (odpadové
hospodárstvo, doprava, komunikácie, vzdelávanie, sociálne služby a pod.) a v rámci týchto
programov určenie cieľov a merateľných ukazovateľov v jednotlivých projektoch.
Uznesenie komisie: komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v navrhovanom
znení pre rok 2019 a vziať na vedomie pre roky 2020 a 2021.
Hlasovanie: 9x za
7. Použitie peňažných fondov minulých rokov na kapitálové výdavky do výšky schváleného
rozpočtu na rok 2019
Materiál vyjadruje súhlas zastupiteľstva s použitím finančných prostriedkov z peňažných
fondov minulých rokov do výšky schváleného rozpočtu kapitálových výdavkov.
Uznesenie komisie: komisia návrh prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v predloženom znení.
Hlasovanie: 9x za
8. Nakladanie s majetkom mesta
8.1. Prevod správy majetku č. 1/2019
Návrh na prevod správy č. 1/2019 majetku mesta na príspevkovú organizáciu Údržba mesta
KNM, predmetom prevodu je železničný podchod medzi ulicami Vajanského-Kukučínova
v hodnote 54 483,14 €.
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Uznesenie komisie: komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť ho v predloženom
znení.
Hlasovanie: 9x za
8.2. Nakladanie s majetkom mesta
Žiadatelia:
Miroslav Mlích – M – Servis, Hviezdoslavova 1118, Kysucké Nové Mesto
M Trading Slovakia s.r.o. Športová 2920, Kysucké Nové Mesto
Jaroslav Rakovan, Radoľa č. 228, Radoľa
Jarmila Kohutová, Štúrova 1305, KNM
LAURIN MEDICA, s.r.o. Belanského 1345, KNM
Uznesenie komisie: komisia žiadosti z časových dôvodov neprerokovala pre pracovné
stretnutie poslancov, ktoré zvolal primátor mesta a ktoré bezprostredne nasledovalo po finančnej
komisii.

Ing. Ľubomír Golis, v.r.
predseda komisie
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