
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  18. 09. 2018 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

 Program: 

 

1. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho riadení za I. polrok 2018 

    (prizvaní: Ing. Mária Výletová, p. Mária Černeková) 

 

2. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/18   

     

3. Informácia o zmene rozpočtu  na rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/18   

     

4. Návrh na Zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 

 

5. Návrh na použitie Rezervného fondu mesta 

 

6. Rôzne. 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 14.30 hodine na MsÚ, otvoril ho vedúci finančného 

oddelenia Ing. Róbert Mozolič, ktorý privítal  prítomných a oboznámila ich s programom 

zasadnutia.  

Komisia nebola uznášaniaschopná za účasti 4 členov. Ing. Vyletelová, Ing. Wágnerová, 

Mgr.Mičová, Ing. Hebnár a Mgr. Ing. Skalová sa ospravedlnili.  

Finančná komisia prerokovala všetky body programu, ale nehlasovala, nakoľko komisia 

nebola uznášaniaschopná. 

 

K bodu 1. 

 

K plneniu rozpočtu  za  rozpočtové organizácie informovala prizvaná Ing. Mária Výletová. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2017, ktoré mesto vylučovalo zo svojho prebytku 

hospodárenia rozpočtové organizácie vyčerpali v zmysle zákona do 31. 3. 2018. Plnenie 

prebieha v súlade s rozpočtom, bez záväzkov voči dodávateľom.  

Prizvaná p. Mária Černeková, ekonómka MsKS informovali o plnení rozpočtu k 30. 6. 2018. 

V príjmovej časti rozpočtu v položke – vstupné z kina je hlavne vďaka vysokej návštevnosti 

letného kina.  

Komisiu informovala o prekročených položkách: poistné - z dôvodu uzatvorenia nových 

zmlúv, spotreba vody -  z dôvodu havárie v priestoroch amfiteátra. Projekt rekonštrukcie 

strechy je dokončený a vstupné schodište, by mala byť dorobené do konca septembra. Projekt 

na nové sedadlá do kinosály z audiovizuálneho fondu je vypracovaný vo výške 106 tis. EUR. 

Z mesta bude financovaný výškou 53 tis. EUR a druhá polovica bude financovaná fondom. 

K plneniu rozpočtu za mesto informoval Ing. Róbert Mozolič. Mesto k  30.6. 2018 skončilo 

s prebytkom 1 183 049,51  EUR. Úverová zaťaženosť klesla na 23,39 %, taktiež záväzky 

majú stále klesajú. Od začiatku roka cca o 300 tis. EUR a tvoria ich hlavne záväzky voči 

našim obchodným spoločnostiam.   

 

 

 

     



K bodu 2.  

 

Informácia o zmene rozpočtu na rok 2018 Zmenou rozpočtu mesta č. 2/18. Ing. Róbert 

Mozolič, vedúci finančného oddelenia informoval komisiu, že v tejto zmene boli do rozpočtu 

zapracované prijaté účelovo určené prostriedky - granty, transfery a  prebytok mesta sa 

nezmenil. 

 

 

K bodu 3.  

       

Informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2018 Rozpočtovým opatrením primátora č. 2/18 

podal Ing. Mozolič. K zmenám prišlo presunmi medzi jednotlivými kapitolami rozpočtu za 

účelom vyrovnanosti rozpočtu na podpoložkách k 30. 6. 2018 pre potreby výkazníctva. 

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

 

 

K bodu 4.  

 

Informáciu o Zmene rozpočtu mesta  na rok 2018 podal Ing. Mozolič. Touto zmenou sa 

rozpočet mesta Senica zvýšil o 75 347,00 Eur,  je zostavený s celkovým prebytkom vo výške 

100 356,00 Eur. 

 

 

K bodu 5. 

 

Návrh na použitie Rezervného fondu mesta. Zdroje rezervného fondu po schválení 

Záverečného účtu mesta Senica za rok 2017 a prevode prebytku rozpočtu sú vo výške 

85 557,62 Eur. Použitie rezervného fondu je plánované na rozpočtovaný kapitálový výdavok 

na Rekonštrukciu a modernizáciu výťahov v budove Mestského úradu v Senici vo výške 

39 480,00 Eur. Zároveň boli do rozpočtu prostredníctvom príjmových finančných operácií 

zapojené finančné prostriedky z rezervného fondu vo výške 39 480,00 Eur.   

  

K bodu 6. 

  

V bode rôzne Ing. Mozolič informoval komisiu ohľadom rekonštrukcie výťahov v Zariadení 

sociálnych služieb. 

 

           

 

 

     Zasadnutie komisie ukončil Ing. Mozolič a   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                   Ing. Róbert Mozolič   

                                                                                       vedúci finančného oddelenia 

 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


