Zápis č. 5/2015
zo zasadnutia komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
konanej dňa 30.11.2015
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
Finančná komisia prerokovala:
1. VZN č. 7/2015 o spôsobe nakladania s odpadmi na území mesta Kysucké Nové Mesto
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Hlasovanie: 4 x za
proti: 0
zdržali sa: 1
2. VZN č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľnosti
a neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Hlasovanie: 2 x za
proti: 0
zdržali sa: 3
3. VZN č. 9/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady a odporúča schváliť predložený návrh.
Hlasovanie: 5 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
4. Návrh na zaradenie do programu rokovania komisie žiadosť p. Radoslava Korenčíka
o prerokovanie jeho investície do majetku mesta – budovy Domu kultúry
a neodporučila zaradiť tento návrh na rokovanie komisie dňa 30.11.2015
Hlasovanie: 2 x za
proti: 2
zdržali sa: 1
a zároveň rozhodla zaradiť tento bod do programu na najbližšie zasadnutie
finančnej komisie.
5. Návrh programového rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2016-2018
a odporúča schváliť predložený návrh.
Hlasovanie: 5 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
6. Návrh rozpočtu Údržby mesta na roky 2016-2018 a odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Hlasovanie: 5 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
7. Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Kysucké Nové Mesto.
Komisia podrobne prerokovala predložený návrh, prerokovala pripomienky členov
komisie a administrátora komisie a po ich zapracovaní odporúča mestskému
zastupiteľstvu materiál Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Kysucké Nové Mesto schváliť.
Hlasovanie: 5 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
8. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kysucké Nové Mesto na roky
2015-2020 - realizačná časť. Komisia odporúča svojim členom pripomienky k tejto časti
PHSR poslať písomne formou elektronickej pošty administrátorovi komisie, ktorý ich
zosumarizuje a odošle spracovateľovi.
Komisia berie na vedomie predložený materiál.
Hlasovanie: 5 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
9. Návrh rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto na roky 2016-2018 a odporúča schváliť
predložený materiál.
Hlasovanie: 4 x za
proti: 0
zdržali sa: 0

10. Návrh rozpočtu ZŠ Clementisova KNM na roky 2016-2018,
11. Návrh rozpočtu ZŠ Nábrežná KNM na roky 2016-2018,
12. Návrh rozpočtu ZŠ Dolinský potok KNM na roky 2016-2018,
13. Návrh rozpočtu MŠ 9. mája KNM na roky 2016-2018,
14. Návrh rozpočtu MŠ Komenského KNM na roky 2016-2018,
15. Návrh rozpočtu MŠ Litovelská KNM na roky 2016-2018,
16. Návrh rozpočtu ZUŠ KNM na roky 2016-2018,
17. Návrh rozpočtu CVČ KNM na roky 2016-2018
a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložené návrhy rozpočtov.
Hlasovanie: 4 x za

proti: 0

zdržali sa: 0

18. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a športové stredisko
mesta KNM na roky 2016-2018 a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh.
Hlasovanie: 4 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
19. Návrh VZN č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2015 o určení výšky dotácie
na osobné a prevádzkové náklady na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení
a odporúča mestskému zastupiteľstvu prijať predložený návrh.
Hlasovanie: 4 x za
proti: 0
zdržali sa: 0
20. Nakladanie s majetkom mesta
20.1. Návrh na prevod správy majetku a na zverenie majetku k 21.12.2015:
Návrh č. 7/2015 preberajúci Mestské kultúrne a športové stredisko, Litovelská
871/13 Kysucké Nové Mesto: nehnuteľný majetok Štadión KNM (revitalizácia bežeckého
oválu a príprava územia pre atletickú dráhu)
vo
výške 267 354,15 €,
Návrh č. 8/2015 Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto
hnuteľný majetok: Verejné osvetlenie ul. Sládkovičova po križovatku ul. Nábrežná
vo

výške

6 587,40 €.

Finančná komisia návrhy prerokovala a odporúča schváliť predložený materiál.
Hlasovanie: 4 x za

proti: 0

zdržali sa: 0

Zapísala: Ing. Jarmila Bílešová
V Kysuckom Novom Meste 1.12.2015

Ing. Ľubomír Golis v. r.
predseda komisie

