
Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia finančnej komisie, zo dňa  14. 06. 2022  

 

 

Prítomní :  podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 1. Technické služby Senica a.s. – Výročná správa za rok 2021 

                      /prizvaný Ing. PeterTurza/ 

      2. Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2021 

          /prizvaný Ing. Ján Bachura/ 

       3. Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2021 

 

        4. Výročná správa Poliklinika Senica n.o. za rok 2021 

          /prizvaný Ing. Jozef Mikuš/ 

      5. Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021  

          /prizvaná Ing. Nora Černáčková/ 

                  6. Výročná správa Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o. za rok 2021 

          /prizvaný Mgr. Ľubomí Štvrtecký/ 

 7. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22 

 

 8. Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/22 

 

                 9. Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 

 

     10. Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie     

                      cestového ruchu Záhorie pre rok 2022 

 

     11. Návrh na preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky pre ZUŚ a ZŠ  

                      Sadová  

 

     12. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica 

                    

     13. Rôzne.  

 

             Zasadnutie komisie začalo o 15.00 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. Zúčastnili sa všetci  prizvaní podľa jednotlivých 

bodov programu a zástupca primátora mesta.   

 

K bodu 1.  

 

     Technické služby a.s. – Výročná správa za rok 2021, komisiu informoval Ing. Peter Turza.  Rok 

2021 skončili s kladným  hospodárskym   výsledkom po zdanení   vo výške  131 925,- €, čo 

predstavovalo nárast o 110 832,- € oproti minulému roku. 

Z celkových výnosov spoločnosti za vykonané práce a služby pre akcionára mesto Senica boli vo výške 

39% zvyšok bol vykonaný pre ostatných zákazníkov, ktorý sa im podaril zvýšiť aj napriek nepriaznivej 

situácii. Spoločnosť sa dôkladne pripravuje na nové legislatívne zmeny týkajúce sa odpadového 

hospodárstva. 

  

     S T A N O V I S KO  komisie č.1:  Hlasovanie: za: 5,     proti: 0,     zdržal sa: 1     

 

Finančná komisia berie na vedomie informáciu – správa o činnosti za  rok 2021  a odporúča MsZ 

na rokovanie.  

 

Po tomto bode programu sa dostavil Ing. Pavol Kalman a komisia pokračovala za účasti 7 členov. 



K bodu 2.  

 

     MSPS, spol. s r.o. – Výročná správa za rok 2021  informáciu podal Ing. Ján Bachura, konateľ 

spoločnosti. Za rok 2021 vykázala zisk vo výške 6 150,84 € čo predstavuje nárast oproti   roku 2020 

zo straty o 28 880,10 €. Prioritou je stále prenájom nehnuteľností-nebytových priestorov a s tým 

súvisiace služby spojené s prenájmom bytového fondu Mesta Senica. K zvýšeným výnosom prispelo 

aj rozšírenie správy o nové dva obytné domy. 

             

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za: 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021  a odporúča 

MsZ na rokovanie.  

 

 

K bodu 3.  

 

     Výročná správa Stoma Senica, a.s. za rok 2021. O spoločnosti informoval prokurista spoločnosti 

Ing. Jána Bachura. V účtovnej jednotke nedošlo k žiadnym významnejším zmenám a stabilizovaná 

finančná situácia pokračuje, majetok nepotreboval žiadne výraznejšie opravy.  

 

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021  a odporúča 

MsZ na rokovanie.  

 

 

K bodu 4.  

 

    Poliklinika Senica, n. o. – Výročná správa za rok 2021, komisiu informoval riaditeľ  Ing. Jozef 

Mikuš. Výsledok hospodárenia organizácie  bol kladný   vo výške 168 740,25 € čo je nárast 

o 108 417,02 € oproti minulému roku. Podarilo sa poskytovať zdravotnú a lekárenskú starostlivosť 

minimalizovaním dopadu nepriaznivej pandemickej situácie.  V roku 2021 poliklinika prevádzkovala 

mobilné odberové miesto a očkovacie centrum. Náklady na fungovanie týchto prevádzok, boli zo 

strany štátu v plnej výške vyplatené.  

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.2:  Hlasovanie: za: 7,     proti: 0,     zdržal sa: 0    

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021  a odporúča 

MsZ na rokovanie.  

 

 

K bodu 5.  

 

   Výročná správa Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. za rok 2021 – komisiu informoval konateľ 

spoločnosti Ing. Nora Černáčková. Sociálny podnik vytvára lepšie pracovné podmienky pre občanov, 

ktorí sú zdravotne znevýhodnený, alebo sú zraniteľnou osobou.  S mestom Senica má uzatvorenú 

rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb, v roku 2021 prevažovali činnosti týkajúce sa čistenie, 

odburiňovanie, kosenia a s tým súvisiace práce. Nakoľko sociálny podnik v r.2021 len začal svoju 

činnosť skončil so stratou vo výške 13 679,- €. V roku 2022 mu pribudli ďalšie činnosti ako sú 

prevádzkovanie pohrebísk a od leta prevádzkovanie kaviarne. 

      

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

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021  a odporúča 

MsZ na rokovanie.  



Po tomto bode programu sa ospravedlnila Mgr. Ivana Mičová a komisia pokračovala za účasti 6 

členov. 

 

K bodu 6.  

 

   Výročná správa Rekreačné služby mesta Senica, s.r.o. za rok 2021 – riaditeľ spoločnosti Mgr. 

Ľubomír Štvrtecký. Rok 2021 ako aj predchádzajúci bol poznačený šírením pandémie COVID – 19, 

prevádzky fungovali v obmedzenom režime. Výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2021je vo 

výške 68 294,- €, čo je nárast o 39 721,- € oproti minulému roku.  

      

     S T A N O V I S KO  komisie č.6:  Hlasovanie: za: 5,     proti: 0,     zdržal sa: 1     

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o výsledku hospodárenia za rok 2021  a odporúča 

MsZ na rokovanie.  

 

Záverom všetky spoločnosti avizovali nárast cien energií. 

 

K bodu 7. 

 

     Informácia o zmene rozpočtu na rok 2022 Zmenou rozpočtu mesta č. 1/22. Ing. Róbert Mozolič, 

vedúci finančného oddelenia informoval, že v tejto zmene rozpočtu  boli rozpísané v príjmovej 

a výdavkovej časti, účelovo určené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré sa dávajú MsZ 

na vedomie. Príjmy a výdavky sa zvýšili o 403 704 Eur a celkový prebytok rozpočtu mesta ostal 

nezmenený vo výške 512 651 Eur. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č.7:  Hlasovanie: : 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0  

    

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2021 Zmenou rozpočtu 

mesta č. 1/22 a odporúča MsZ na rokovanie.  

 

 

K bodu 8. 

 

     Informáciu o zmene rozpočtu na rok 2022 Rozpočtovým opatrením primátora č.1/2022 podal   

Ing. Róbert Mozolič, vedúci finančného oddelenia. Zmeny boli vykonané za účelom vyrovnanosti 

rozpočtu na podpoložkách , pre potreby výkazníctva. Celkový sumár príjmov a výdavkov sa 

nezmenil. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 8:  Hlasovanie: za: 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

   

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o zmene rozpočtu  na rok 2022 Rozpočtovým 

opatrením primátora č. 1/22 a odporúča MsZ na rokovanie.  

  

 

K bodu 9. 

 

     Informáciu o návrhu na zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 podal Ing. Róbert Mozolič, vedúci 

finančného oddelenia. Po tejto zmene rozpočtu prebytok rozpočtu bude vo výške 57 242 Eur, sú tu 

zapracované zmeny na úrovni bežného, kapitálového rozpočtu a finančných operácií. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 9:  Hlasovanie: za: 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

   

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o návrhu na zmenu rozpočtu mesta  na rok 2022 a 

odporúča MsZ na rokovanie.  

 



K bodu 10. 

 

Návrh na schválenie dobrovoľného členského príspevku do Oblastnej organizácie cestového ruchu 

Záhorie pre rok 2022. Tento vklad je navrhnutý so zámerom využitia zdvojnásobenej sumy po 

dotácii z Ministerstva dopravy a výstavby SR budú použité na zatraktívnenie lokality Kunovská 

priehrada a podporu kultúrno-spoločenských akcií, ktorých je Mesto Senica organizátorom alebo 

spoluorganizátorom. 

      

     S T A N O V I S KO  komisie č. 10:  Hlasovanie: za: 4,     proti: 0,     zdržal sa: 2   

   

Finančná komisia  berie na vedomie informáciu o návrhu na schválenie dobrovoľného členského 

príspevku do OOCR Záhorie pre rok 2022 a   odporúča  MsZ na schválenie. 

 

 

K bodu 11. 

 

     Návrh na preklasifikovanie  bežných výdavkov na kapitálové výdavky – pre ZUŠ Senica vo výške 

23 707,39 Eur účelovo určené na akciu: Stavebné úprav koncertnej sály v ZUŠ Senica a školskú 

jedáleň pri ZŠ Sadová vo výške 2 634,- Eur na nákup umývacieho stroja na sklo. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 11  Hlasovanie: za: 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie preklasifikovanie bežných výdavkov na kapitálové výdavky  

pre ZUŠ Senica a ZŠ Sadová a odporúča  MsZ na schválenie. 

 

 

K bodu 12. 

 

     Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Senica. Komisiu informoval vedúci 

finančného oddelenia Ing. Róbert Mozolič. Zmeny sa týkajú  hlavne poskytovania jednorazových 

finančných príspevkov pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku vo výške 100,- € 

a ďalšie zmeny z dôvodu úpravy postupov a zmeny legislatívy. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 12  Hlasovanie: za: 5,     proti: 0,     zdržal sa: 1   

 

Finančná komisia berie na vedomie návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Senica a odporúča  MsZ na schválenie. 

 

K bodu 13. 

 

V bode rôzne komisiu Ing. Mozolič informoval o mimoriadnom členskom  príspevku pre MAS 

Záhorie vo výške 3 543,- €, na úhradu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

rozhodnutie v rámci projektu „Cyklotrasa Senica - Šaštín“. 

 

     S T A N O V I S KO  komisie č. 13  Hlasovanie: za: 6,     proti: 0,     zdržal sa: 0   

 

Finančná komisia berie na vedomie  informáciu o členskom príspevku MAS Záhorie a 

odporúča MsZ na schválenie. 

 

     Zasadnutie komisie ukončila predsedníčka   poďakovaním prítomným za účasť. 

 

                                                                                  Ing. Ľubica Vyletelová   

                                                                                    predsedníčka komisie 

 

Zapísal: M. Rišková – tajomníčka FK 


