
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  21. 06. 2018 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2017  a zámery spoločnosti.        

                    (prizvaný Ing. Ivan Hatiar ) 

   

             2. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2017. 

 

     3. Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2017 a zámery n. o. 

                     (prizvaná Ing. Alena Kovačičová) 

 

                 4. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2017, príprava na letnú  

                     turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný Mgr. Ľubomír Štvrtecký) 

 

                 5. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2017 a zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný p. Jaroslav Kaščák)    

  

      6. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2018. 

 

                 7. 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 6 členov, zúčastnila sa prizvaná Ing. Elena 

Valášková, zástupkyňa primátora mesta.   

Členovia Ing. Vladimír Kocourek,  Ing. Klaudia Zríniová a Ing. Emília Wágnerová sa 

ospravedlnili. 

 

K bodu 1.  

  

MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2017  a zámery spoločnosti, informáciu 

podal Ing. Ivan Hatiar. Významnou investíciou bola  výmena starých, pôvodných okien a 

vstupných dverí v budovách na Hurbanovej a Hviezdoslavovej ulici, čím sa znížila 

energetická náročnosť. Budovy sa stali zaujímavejšími pre klientov a je zazmluvnená takmer 

celá  výmera na prenajímanie. Celkový objem nákladov bol 34 209,09 €. MPS sa snaží 

zabezpečiť vysokú úroveň starostlivosti o zverené detské ihriská. Bude sa pristupovať 

k výstavbe ďalších ihrísk, nakoľko ich bolo 12 zlikvidovaných z dôvodu nevyhovujúcich 

a zdraviu nebezpečných. Tiež sa podarilo zvýšiť úroveň vybavenia trhoviska na 

Hviezdoslavovej ulici. MPS najviac zaťažuje stratová prevádzka bývalých kasárni na 

Železničnej ulici.  Objem inkasovaného nájomného od podnájomníkov nepokrýva náklady 

MPS – vyplývajúce predovšetkým zo správy areálových cestných komunikácií, či rozvodov 

pitnej vody a kanalizácie.      

 

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2017. 



K bodu 2.  

 

Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2017. Prokuristom spoločnosti je Ing. Jána Bachura, 

ktorý sa zasadnutia komisie nemohol zúčastniť.  

 

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2017. 

 

K bodu 3.  

 

Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2017 a zámery n.o. predložila Ing. 

Alena Kovačičová. Organizácia sa snaží investovať do prístrojov a zariadení, za 15 rokov 

činnosti to bolo z vlastných zdrojov investovaných v  sume 987 777,- Eur, do rekonštrukcie 

budovy, úpravy priestorov, parkoviska, chaty atď. sumu 537 100,- Eur, z nenávratných 

finančných prostriedkov - eurofondov v celkovej výške 1 032 727,87 Eur.  Výsledok 

hospodárenia organizácie bol schodkový k čomu prispeli nižšie tržby z prevádzky lekárne. Do 

budúcnosti, aby bol zabezpečený plynulý a kvalitný chod, bude potreba finančná podpora 

z mesta. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.3:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2017. 

 

 

K bodu 4.  

 

RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2017, príprava na letnú                      

turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. Mgr. Ľubomír Štvrtecký informoval 

komisiu o dosiahnutiu kladného hospodárskeho výsledku vo výške 6 586,- €. Spoločnosť   
obmedzený režím prevádzky RO Kunov v roku 2017 využila na úpravu pieskovej pláže 

a okolitého terénu, na ktorú sa navozilo cca 4 000 ton nového piesku. V roku 2018 sa spoločnosť 
zameria najmä na zabezpečenie prevádzkyschopnosti jednotlivých prevádzok a presídlenie sa do 

opravenej administratívnej budovy. 

 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.4:  Hlasovanie: za 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2017. 

 

K bodu 5. 

 

Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2017 a zámery spoločnosti. P. Jaroslav 

Kaščák informoval komisiu o úspešnom roku s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý bol 

dosiahnutý veľkým podielom vykonávaných činnosti pre ďalších zmluvných partnerov, hlavne 

však 16 okolitých obcí. 
Hlavným cieľom spoločnosti  je udržať objem a kvalitu poskytovaných služieb pri zachovaní 

cenovej hladiny. Osobitný význam je treba v nasledujúcom období venovať mzdovej 

problematike, nakoľko sa nachádzame v regióne s nízkou nezamestnanosťou a nedostatkom 

kvalifikovanej pracovnej sily. V  roku 2018 spoločnosť plánuje investovať do obnovy a rozvoja 

spoločnosti ako je obstaranie nového lisovacieho zariadenia na zberný dvor, obnova vozového 

parku v hodnote 207 000€ so zámerom zvýšiť kvalitu a efektívnosť pri poskytovaní služieb. 

 

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2017. 

 



K bodu 6 . 

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2018, k predloženému materiálu podal 

vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Významnými položkami sú 

výdavky v oblasti Výstavba  na realizáciu projektu Revitalizácia vnútroblokov S.Jurkoviča 

v celkovej výške 330 480,00 Eur. 

Rekonštrukcia a modernizácia výťahov v budove Mestského úradu, ktoré sú v havarijnom 

stave v celkovej výške 39 480,00 Eur. Zdrojom finančného krytia budú prostriedky 

rezervného fondu mesta.  

V oblasti Cestná doprava navýšenie výdavkov o 32 988,00 Eur na projektovú dokumentáciu 

realizácie projektu Cyklotrasy v meste Senica „Železničná – Sotiná“.              

 

 

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

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2018. 

 

 

   

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


