
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  20. 06. 2017 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016  a zámery spoločnosti        

                    (prizvaný Ing. Ján Bachura  aj k bodu číslo 2. ) 

   

             2. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016. 

 

     3. Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o. 

                     (prizvaná Ing. Alena Kovačičová) 

 

                 4. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016, príprava na letnú  

                     turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný Ing. Jaroslav Hložek) 

 

                 5. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2016 a zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný p. Jaroslav Kaščák)    

  

      6. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením  

                     primátora č.1/2017. 

 

                 7. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Zmenou rozpočtu mesta 

                     č.1/2017. 

 

                 8. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017. 

 

                 9. Rôzne  

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka 

finančnej komisie Ing. Ľubica Vyletelová, ktorá privítala  prítomných a oboznámila ich 

s programom zasadnutia.  

Predsedníčka komisie predniesla návrh na zmenu programu, aby ako prvý bol prerokovaný 

bod číslo 3.  Program finančnej komisie bol jednohlasne schválený s touto zmenou. 

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 6 členov .   

Členovia Ing. Vladimír Kocourek,  Ing. Klaudia Zríniová a Mgr. Ivana Mičová sa 

ospravedlnili. 

 

K bodu 1.  

  

Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o. predložila Ing. 

Alena Kovačičová. Všetky investičné výdavky do budovy Polikliniky Senica boli vynaložené 

za účelom zníženia energetickej náročnosti, čo sa aj podarilo. Väčšou investíciou v r. 2016 

bol nákup osobného automobilu, zakúpeného elektronickou aukciou. Tento je denne 

využívaný na zozbieranie a prevoz biologického materiálu. Ing. Kalman sa informoval na 

úrokovú sadzbu pri úvere, ktorý Poliklinika Senica zobrala na  5 % spoluúčasť pri financovaní 

projektu „Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica“. Tento úrok je vo výške 7,44 %. 

Komisia odporúča p. riaditeľke prerokovať ponuky z iných peňažných ústavov, aby prišlo 

k zníženiu úrokovej sadzby pri tomto úvere, ktoré splatnosť končí v roku 2018. P. riaditeľka 



tiež poďakovala za odbornú spoluprácu Ing. Výletovej na tomto projekte, vďaka ktorej 

neprišlo ku kráteniu finančných prostriedkov zo ŠR a EÚ.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2016. 

 

K bodu 2.  

 

MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016  a zámery spoločnosti, informáciu 

podal Ing. J. Bachura.   MSPS, spol. s r.o. vkladá získané finančné prostriedky zo 

spravovaných nehnuteľností hlavne na udržiavanie technického stavu. V hale Kolónia bola 

významnou položkou suma 5 041,- € na vnútorné vybavenie. Do kanalizačných rozvodov 

bolo investovaných 15 000,- €. Na deratizačné práce, aby bola zabezpečená funkčnosť 

bytových domov, bolo vynaložených 9 000,- €. Celkovo pri správe bytového fondu v roku 

2016 bolo investovaných 79 000,- €. Na konci roka 2016 sa odpredala budova na ulici 

Vajanského 17 naspäť do majetku mesta Senica. V roku 2017 sa plánuje investícia do budovy 

MSPS so zachovaním jej vonkajšieho vzhľadu. Ing. Bachura tiež podrobne informoval 

o správe a údržbe detských ihrísk a kontrole ich bezpečnosti. 

          

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2016. 

 

K bodu 3.  

 

Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2016. Prokuristom spoločnosti je Ing. Jána Bachura, 

ktorý informoval o činnosti. a.s. Stoma má v správe reštauračné zariadenie Malina, ktoré malo 

do roku 2024 využívať naše učňovské stredisko v Senici,  v roku 2016 predčasne ukončilo 

svoju činnosť. V tomto roku 2017 sa za lepších finančných podmienok prenajali tieto 

priestory firme Desperado Senica, ktoré tam zriadi fitnes centrum.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2016. 

 

 

K bodu 4.  

 

RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2016, príprava na letnú                      

turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Ing. Jaroslav Hložek informoval komisiu  

O významnej udalosti v roku 2016 - dokončenie plavárne a odovzdanie do užívania. Do 

budúcnosti sa bude musieť rátať s investíciou na zimnom štadióne - oprava strechy. 

Autobus, ktorý spoločnosť zakúpila  vyžíva cez letnú sezónu  hlavne na prepravu rekreantov 

na kúpalisko, ako náhradu za vypustenú priehradu. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2016. 

 

K bodu 5. 

 

Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2016 a zámery spoločnosti - p. Jaroslav 

Kaščák sa nedostavil z časových dôvodov.  

V priebehu  prerokovávania tohto bodu programu sa Ing. Švec vzdialil a komisia pokračovala 

v počte piatich členov. 

 



     S T A N O V I S KO  komisie č.5:  Hlasovanie: za 5,    proti: 0,     zdržal sa: 1     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2016. 

 

K bodu 6.  

 

Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2017. 

K tomuto bodu programu informoval Ing. Róbert Mozolič, celkový sumár príjmov 

a výdavkov ostane nezmenený, robil sa len presun medzi rozpočtovými kapitolami na úrovni 

podpoložiek . 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  berie na vedomie    informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2017 

Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2017. 

 

K bodu 7.  

 

Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2017 Zmenou rozpočtu mesta č.1/2017. K tomuto 

bodu programu informoval Ing. Róbert Mozolič, zmena sa hlavne týkala účelovo určených 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  berie na vedomie    informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2017 

Zmenou rozpočtu mesta č.1/2017. 

 

K bodu 8 . 

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2017, k predloženému materiálu podal 

vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Táto zmena sa hlavne týka 

prijatia dlhodobého komerčného úveru na investičné akcie mesta vo výške 1 000 000,00 Eur, 

rozšírenia kamerového systému Mestskej polície vo výške 1 900,00 Eur,  kapitálový transfer 

Mestskému kultúrnemu stredisku vo výške 17 849,00 na nákup ozvučovacej a hudobnej 

techniky, z dôvodu zabezpečovania plynulého chodu spoločensko-kultúrnych akcií v našom 

meste a do budúcnosti si znížiť vynakladanie finančných prostriedkov na prevádzkové 

náklady za prepožičiavanie tejto techniky od iných subjektov.   

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 4,     proti: 1,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2017. 

 

 

   

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


