
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  7. 11. 2017 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  1. VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 2018 

 

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

                     primátora č. 3/2017 

                 

      3. Dodatok VZN č. 3A – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  

                     stavebné odpady na rok 2018 

 

      4. 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.   

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 7 členov, Mgr. Ivana Mičová sa dostavila 

v priebehu druhého bodu programu. 

Komisie sa zúčastnila prizvaná Ing. Elena Valášková, zástupkyňa primátora mesta. 

Členovia  Ing. Peter Švec a Ing. Klaudia Zríniová sa ospravedlnili. 

 

K bodu 1.  

 

Informáciu k  VZN č. 53 o miestnych daniach na  rok 2018 podal Ing. Mozolič.  Zmeny 

nastali v nasledovných miestnych daniach:  

- v roku 2017 je násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb vo výške 13,17. Podľa 

zákona je správca dane povinný každoročne znižovať tento násobok až do roku 2024 ak je 

násobok väčší ako 10 násobok. Z tohto dôvodu správca dane navrhuje znížiť násobok na 

13,14 v roku 2018 a to znížením sadzieb za stavby využívané na podnikateľské a poľnohos-

podárske účely. Výpadok na dani z nehnuteľností za uvedené druhy stavieb bude po znížení 

sadzieb predstavovať sumu  7 984,74 €.   

 - správca dane navrhuje zvýšiť sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva pri  

   reštauračných a iných zariadeniach – terasy v dobe sezóny na sumu 0,20 €/m
2
 na deň   

   z pôvodnej 0,17 €/m
2
 na deň. 

- správca dane navrhuje zjednotiť sadzby dane za umiestnenie cirkusu a kolotoča na sumu  

   50,- €/deň . 

- správca dane navrhuje, aby boli od dane z ubytovania oslobodení aj  študenti. 

 

      

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

 

Finančná komisia odporúča posunúť tento návrh na prerokovanie do MsZ.  

 

 

 

 



 

K bodu 2.  

 

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

3/2017 podal Ing. R. Mozolič. K zmenám prišlo presunmi medzi jednotlivými  kapitolami 

rozpočtu. Celková suma príjmov a výdavkov sa nezmenila, prebytok rozpočtu ostal 

zachovaný. 

 

S T A N O V I S KO  komisie č.2:  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. 3/2017 s pripomienkou. Nedostatočné  čerpanie 

finančných prostriedkov na plánované akcie, kód funkčnej klasifikácie – 04.5.1  Cestná 

doprava, ekonomická klasifikácia -  635 006 Údržba budov, objektov (MK). Zníženie v rozpočte 

mesta o 23 188 Eur.  

 

K bodu 3.  

Dodatok VZN č. 3A – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné                      

stavebné odpady na rok 2018. Informáciu k tomuto bodu programu podal Ing. R. Mozolič. 

Nakoľko je tento bod programu stiahnutý z rokovania MsZ v novembri, finančná komisia ho 

prerokuje na svojom ďalšom zasadnutí v decembri tohto roku. 

      

 

K bodu 4.  
V bode rôzne informoval komisiu Ing. Mozolič o schválení investičného úveru mesta a jeho 

čerpaní už v tomto roku na plánované akcie. 

 

   

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


