
MESTO SENICA 

Mestský úrad Senica  Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica 

                                                                                                                  

 

Zápisnica 

zo zasadnutia finančnej komisie, konaného dňa  15. 06. 2016 na  MsÚ Senica 

 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015  a zámery spoločnosti        

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

   

             2. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2015. 

 

     3. Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery n.o. 

                     (prizvaná Ing. Alena Kovačičová) 

 

                 4. RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015, príprava na letnú  

                     turistickú sezónu a rozvojové zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný Ing. Jaroslav Hložek) 

 

                 5. Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2015 a zámery spoločnosti. 

                     (prizvaný p. Jaroslav Kaščák)    

  

      6. Návrh Dodatku VZN č. 44 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu  

                     nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta  

                     Senica. 

 

                 7. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Rozpočtovým opatrením  

                     primátora č.1/2016. 

 

                 8. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Zmenou rozpočtu mesta 

                     č.1/2016. 

 

                 9. Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2016. 

 

               10. Rôzne  

 

 

             Zasadnutie komisie začalo o 13.00 hodine na MsÚ, otvorila ho predsedníčka 

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

s programom zasadnutia. Program finančnej komisie bol jednohlasne schválený. 

Komisia bola uznášaniaschopná za účasti 5 členov . Zasadania sa zúčastnil Ing. Ján Hurban.  

Členovia Ing. Pavol Kalman, Ing. Klaudia Zríniová, Ing. Roman Krištofík a Ing. Ján Švec sa 

ospravedlnili. 

 

K bodu 1.  

 

MSPS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015  a zámery spoločnosti, informáciu 

podal Ing. J. Bachura.      

          

     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 2015. 

 



K bodu 2.  

 

Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2015. Prokuristom spoločnosti je Ing. Jána Bachura, 

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

využíva naše učňovské stredisko v Senici. Členovia finančnej komisie navrhli, aby sa budova 

reštauračného zariadenia Malina dala do správy MsPS, spol. s r.o. a spoločnosť Stoma a.s. 

bola zrušená.. 

 

     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 2015 

a zároveň odporúča zlikvidovanie spoločnosti Stoma a.s. 

 

K bodu 3.  

 

Poliklinika Senica, n. o. – výsledok hospodárenia za rok 2015 a zámery n.o. predložila Ing. 

Alena Kovačičová. Väčšou investíciou bola oprava strechy, ktorá sa bude ešte financovať aj 

v roku 2017. Tiež p. riaditeľka spomenula spoluprácu s primátorom mesta v zabezpečovaní 

obvodných a stomatologických lekárov. 

 

     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 2015. 

 

K bodu 4.  

 

RSMS, spol. s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015, príprava na letnú                      

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

že dôvodom poklesu výnosov, bolo zníženie príjmu dotácií od mesta a významnejší výdaj bol  

za chladiarenskú vežu na zimnom štadióne. 

 

     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 2015. 

 

K bodu 5. 

 

Technické služby a.s. – správa o činnosti za rok 2015 a zámery spoločnosti, predložil 

informáciu p. Jaroslav Kaščák. Komisia sa informovala na možnosti zlepšenia separovania 

odpadu vyvážaného do skládky, tiež bol kladne zhodnotený výrazný pokles záväzkov zo 

strany Mesta Senica voči Technickým službám. 

 

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2015. 

 

K bodu 6.  

 

Návrh Dodatku VZN č. 44 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu                      

nákladov spojených s činnosťou škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta                      

Senica. Zmena sa bude týkať zvýšenia mesačného príspevku, ktorý bude vlastným príjmom 

našich rozpočtových organizácií. 

 

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

 

Finančná komisia odporúča  MsZ schváliť návrh Dodatku VZN č.44. 

 



K bodu 7.  

 

Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2016. 

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.7:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  berie na vedomie    informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2016 

Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2016. 

 

K bodu 8.  

 

Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2016 Zmenou rozpočtu mesta č.1/2016. 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.8:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  berie na vedomie    informáciu o zmene rozpočtu mesta  na rok 2016 

Zmenou rozpočtu mesta č.1/2016. 

 

K bodu 9 . 

 

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Senica na rok 2016, k predloženému materiálu podal 

vysvetlenie Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.9:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2016. 

 

K bodu 10 . 

 

Návrh na doplnenie uznesenia MsZ  8MsZ/2016/232 zo dňa 18. februára 2016 v Senici, ktorý 

sa týka zvýšenia základného imania spoločnosti RsMS, spol. s r.o. 

 

S T A N O V I S KO  komisie č.10:  Hlasovanie: za 5,     proti: 0,     zdržal sa: 0     

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ schváliť . 

 

Ďalej v rôznom členovia komisie prediskutovali úpravu rozpočtu u mestskej polície – 

navýšenie o 60 tis. €,  členovia nesúhlasia s týmto navýšením, treba hľadať iné riešenia. 

 

V poslednom bode rôzneho finančná komisia odporúča, aby  kontrolórka mesta Senica  

preverila stanovy SERRA a ako je možné disponovať s hnuteľným majetkom v takejto 

organizácii. 

 

   

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


