
Z á p i s  
zo zasadnutia komisie pre rozpočet, financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta,  

konanom dňa 03. apríla 2019 

 

P r í t o m n í :  Ing. Štefan Uhliarik, predseda komisie 

                          Ing. Peter Kolada, člen komisie 

                          Ing. Juraj Kurtulík, člen komisie 

                          Marián Grigeľ, člen komisie 

                          Ing. Martin Paholek, člen komisie  

                          Ing. Michal Bedrich, člen komisie 

                          Mgr. Slavomír Špitál, člen komisie 

                          Mgr. Emília Nováková, člen komisie 

                          Bc. Matej Janotík, člen komisie 

 

N e p r í t o m n í : Ing. Martin Slovík, člen komisie - ospravedlnený 

 

P r i z v a ní  :        

P r í t o m n í :   PhDr. Mária Kondelova, riaditeľka CSS 

N e p r í t o m n í : PhDr. Martin Miklušičák riaditeľ  TS – ospravedlnený 

 

 

P r o g r a m : 

1. Privítanie a predloženie programu 

2. Schvaľovanie programu 

3. Prerokovanie požiadavky TS na nákup nosiča  kontajnerov a šmykom riadeného 
nakladača 

4. Informovanie o rozpočte TS a kontrole plnenia rozpočtu 

5. Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.2 rozpočtu na rok 2019 

6. Informovanie o požiadavkách  organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

7. Prerokovanie požiadaviek dotácií v oblasti športu, kultúry a vzdelávania  
8. Rôzne 

 

                   

Bod č.1 

Na úvod predseda komisie privítal všetkých členov komisie, vyjadril uznášania schopnosť 

komisie a predložil  návrh zmeny programu. Bod 5. zaradiť do programu ako bod 3. a následne 

pôvodný bod 3. ako bod 4 a bod 4 ako bod 5. 

 

Bod č.2 

Za predloženú zmenu programu  dal hlasovať. 

Za: všetci členovia 

 

Bod č.3 - Prerokovanie rozpočtového opatrenia č.2 rozpočtu na rok 2019 
p. Kondelová - informovala členov komisie o potrebe navýšenia rozpočtu na poskytovanie 

sociálnych služieb. Navýšenie je na základe skutočného zatriedenia zamestnancov do platových 

tried  pri výkone práce vo verejnom záujme.  

 

p. Paholek- prečo vracajú dotáciu do štátneho rozpočtu, navrhol zvýšiť náklady na lôžko 

o infláciu. 

p.Grígeľ – neexistuje možnosť refundovať náklady  klienta z inej obce, aby prispievala na 

svojho občana. 



 

p. Kondelová bližšie poskytla informácie o spôsobe fungovania prevádzky a spôsobe 

poskytovania služieb seniorom vrátane nevyčerpania finančných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu a fungujúceho mechanizmu refundácie od iných obcí. 

 

p. Nováková – vypustiť z rozpočtu položku 0.5.1.0 položka - dotácia predchádzaniu vzniku 

kompostovaním 170 tisíc Euro, keďže v kapitole kapitálové  príjmy sa znížila dotácia na tento 

účel. 

 

V oblasti originálnych kompetencií pre súkromné materské školy a súkromné základné 

umelecké školy predseda dal návrh na úpravu  percenta oproti predloženému návrhu pre MŠ na 

91% , SZUŠ 91%, ostatné školské zariadenia ostávajú podľa návrhu. 

Hlasovanie za: 8 členov                             Proti: 1 

 

Komisia odporúča vedúcim školských jedálni kúpiť iba nevyhnutné zariadenia potrebných 

v súvislosti s obedmi zadarmo s ohľadom najbližšieho roka. Zároveň pouvažovať o možnosti 

externej spolupráce pri zabezpečovaní jedla. 

 

Komisia  odporúča po zapracovaní schválených zmien komisiou, MsZ schváliť rozpočtové 

opatrenie č.2/2019 

 

Bod č.4 - Prerokovanie požiadavky TS na nákup nosiča  kontajnerov a šmykom riadeného 

nakladača 

 

Keďže neboli predložené relevantné podklady zo strany TS a riaditeľ TS nebol prítomný na 

komisií,  nebolo možne odborne prijať  žiadne stanovisko.  

 

Riaditeľ TS na zasadnutí komisie pre cestovný ruch, regionálneho rozvoja a technickej činnosti 

v meste informoval komisiu o zámere kúpiť ramenový nosič a šmykom riadený nakladač. 

Komisia prijala uznesenie, v ktorom odporúča zakúpenie na návrh MsZ. 

 

Bod č.5 - Informovanie o rozpočte TS a kontrole plnenia rozpočtu 

 

Neboli predložené žiadne podklady, aj keď uznesením z komisie cestovného ruchu, 

regionálneho rozvoja a technickej činnosti v meste bolo odporučené riaditeľovi TS, aby 

predložil do zasadnutia finančnej komisie rozpracovanie rozpočtu.  

p.Rusinová – informovala, že mestský úrad pripravuje spolu s TS kontrolu plnenia rozpočtu 

a predloží to na najbližšom zasadnutí komisie. Vyúčtovanie príspevku za január, február TS 

mesta Námestovo predložili finančnému oddeleniu a kontrolórovi mesta, ktorý na zasadnutí 

MsZ dňa 24.04.2019 bude zastupiteľstvo o čerpaní rozpočtu informovať vo svojej správe. 

 

Bod č.6 - Informovanie o požiadavkách  organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
 
Predseda komisie – predložil informáciu  o podpore mesta za posledných 10 rokov pre 

organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Následne prezentoval požiadavky, ktoré 

boli prednesené na zasadnutí komisie pre deti a mládež, výchovu a vzdelávanie, kultúru a šport 

dňa 12.2.2019.  

 

Členovia komisie – odporúčajú posúdenie týchto požiadaviek, ich opodstatnenosť. Následne 

definovať ich priority a časový harmonogram prípadnej realizácie. 

 



p.Grígeľ - žiadal, aby sa odbor výstavby Mestského úradu, prioritne  venoval  požiadavkám, 

ktoré majú charakter havarijného stavu.  Ako prioritu navrhuje havarijný stav budov CVČ a MŠ 

Komenského (problém so statikou) a protipožiarne dvere na ZŠ Slnečná. Navrhuje pripraviť 

potrebnú dokumentáciu tak, aby sa to mohlo prerokovať na najbližšej komisií výstavby a 

zaradiť do najbližšieho mestského zastupiteľstva. 

 

p. Bedrich – navrhol, aby sa dotácia k protipožiarnym  dverám v Kultúrnom dome  pridala aj 

požiadavka  ZŠ Slnečná, kde v požiadavkách je tiež potreba výmeny protipožiarnych dverí, 

ktorou by  sa dosiahol  efekt zníženia ceny za väčšie odobraté množstvo. 

 

Bod č.7 - Prerokovanie požiadaviek dotácií v oblasti športu, kultúry a vzdelávania. 
 

Uvedený bod nebol prerokovaný bol presunutý na najbližšiu komisiu. 

 

Bod č.8 - Rôzne 

p. Kolada – navrhol, aby Mestský úrad prešiel uznesenie 48/2015 s cieľom zrušenia a prijatím 

nového uznesenia s cenou, ktorá je definovaná v platnom VZN o hospodárení s majetkom 

mesta 

 

Členovia komisie -  vyjadrili nespokojnosť s stavom realizácie kapitálových výdavkov na rok 

2019 a vidia veľké riziko ich nenaplnenia. Preto žiadajú, aby na najbližšom zasadnutí komisie 

vedúci odboru výstavbu predložil stav kapitálových výdavkov, časový harmonogram realizácie 

jednotlivých akcii. Navrhujú, aby v prípade potreby využili aj externú spoluprácu. 

 

 

 

Predseda komisie sa poďakoval členom komisie za účasť. 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Katarína Rusinová    

 

 

 

 

 

 

              Ing. Štefan Uhliarik 

                predseda komisia 

 

 

 

 


