
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  13. 09. 2017 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

  Program: 1. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I.  

                    polrok 2017  (prizvaní p. Mária Černeková, Mgr. František Harnúšek) 

 

                 2. Návrh na prijatie investičného úveru mesta 

 

                 3. Návrh na navýšenie základného imania spoločnosti RSMS s.r.o. 

 

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

                     primátora mesta  č.2/17 

 

                 5. Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 

 

                 6. 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, ktorý bol jednohlasne schválený. Ing. Klaudia Zríniová sa dostavila  

v priebehu  druhého bodu programu.  

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 7 členov, Ing. Vladimír Kocourek a Ing. Peter Švec 

sa ospravedlnili.  

 

K bodu 1. 

 

K plneniu rozpočtu za mesto a naše rozpočtové organizácie informoval Ing. Róbert Mozolič 

vedúci finančného oddelenia. 

Prizvaní riaditeľ MsKS Mgr. František Harnúšek a p. Mária Černeková, ekonómka MsKS 

informovali o plnení rozpočtu k 30. 6. 2017. V príjmovej časti rozpočtu v položke – vstupné 

z vnútorného kina je plnené už na 90% vďaka vysokej návštevnosti filmových noviniek. 

Kapitálový  transfer PO – Rekonštrukcia plochej strechy a vstupu do MsKS Senica, bude 

v tomto roku už čerpaný na projektovú dokumentáciu a realizácia vstupu do MsKS by mala 

prebehnúť do konca roka 2017.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť „ Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta 

a organizácií v jeho riadení k 30. 6. 2017“. 

 

     

K bodu 2.  

Počas tohto bodu programu sa dostavila Ing. Klaudia Zríniová. 

Návrh na prijatie investičného úveru mesta vo výške 1 mil.  Eur, so splatnosťou úveru na 6 

rokov. Ing. Mozolič informoval o zasadnutí komisie , ktorá z pomedzi ponúk vybrala 

najlepšie hodnotený bankový subjekt – Všeobecnú úverovú banku a.s.  Tento dlhodobý úver 

mesto chce využiť  priebežne  na svoje investičné zámery ako je aj odkúpenie budovy 

Sokolovne, o ktorom sa stále rokuje. 



 Finančná komisia odporúča  MsZ  držať sa pôvodnej ceny znaleckého posudku pre kúpu 

budovy Sokolovne, s tým, že vyplatenie finančnej čiastky nebude jednorázovo, ale postupne 

na splátky, aby bola  naďalej zachovaná športová činnosť – hádzaná. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za 6,    proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť Návrh na prijatie investičného úveru mesta. 

 

 

K bodu 3.  

       

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť navýšenie Základného imania v spoločnosti 

Rekreačné služby mesta Senica s.r.o. vo výške 100 000,- Eur na rekonštrukciu a modernizáciu 

Mestskej plavárne v Senici, úhradu dodávateľských faktúr – zádržné. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 7,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

 

K bodu 4.  

 

Informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2017 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/17 

podal Ing. Mozolič.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 7,    proti: 0,     zdržal sa: 0   

   

Finančná komisia   b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o zmene rozpočtu mesta  

Rozpočtovým opatrením primátora mesta  č.2/17. 

 

 

K bodu 5. 

 

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

vysvetlenie Ing. Mozolič, vedúci finančného oddelenia.  

 

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

 

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

 

 

K bodu 3. 

 

V bode rôzne sa preberalo rokovanie s OMS Arena a.s., uvažuje sa nad možnosťou zobratia 

tohto majetku do správy  RsMS s.r.o.  

 

      Finančná komisia túto informáciu zobrala na vedomie. 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


