Zápis č. 3/2017
zo zasadnutia komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
konanej dňa 12.09.2017
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
1. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto za I. polrok 2017
Stručný prehľad uviedla vedúca oddelenia finančného a správy majetku Ing. Bílešová. Za I. polrok
2017 vykazuje mesto prebytok vo výške cca 711 tis. €. Výšku prebytku výrazne ovplyvnilo nízke čerpanie
kapitálových výdavkov. Výška čerpania bežných výdavkov je pod hranicou 50%. Príjmová časť rozpočtu
bola naplnená na 49 %, najvýznamnejšia časť príjmov daň z príjmu fyzických osôb na 52 %. Vývoj údajov
za I. polrok zakladá dobré predpoklady pre II. polrok. Výsledok hospodárenia za celý rok 2017 bude
závisieť od kapitálovej časti rozpočtu.
Uznesenie komisie: komisia návrh prerokovala a odporúča MsZ zobrať predložený materiál na
vedomie.
Hlasovanie: 5x za
2. Návrhy na zmeny rozpočtu na rok 2017
2.1. Mesto KNM – IV. zmena rozpočtu
Informácia o zmenách v zdrojoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu vyššieho územného celku
a z vlastných zdrojov mesta zo zdroja 41 o 19 180 € v časti bežných príjmov a o 12 108 € v časti
bežných výdavkov a presuny bežných výdavkov najmä v rozpočte mestskej polície a mestskej
knižnice podľa aktuálnej potreby.
Uznesenie komisie: komisia prerokovala návrh IV. zmeny rozpočtu mesta a odporúča MsZ
predložený materiál schváliť.
Hlasovanie: 5 x za
5.2. ZŠ Dolinský potok - III. zmena rozpočtu
Zmena na vlastných príjmoch školy zo zdroja 41 o 1107 € a zvýšenie výdavkov na prenesený výkon
(zdroj 111) o 7 072 € a výdavkov krytých vlastnými príjmami školy o 1107 €. Bežné presuny podľa
aktuálneho vývoja.
Uznesenie komisie: komisia materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť III. zmenu ZŠ Dolinský
potok v predloženom znení.
Hlasovanie: 5x za
3. Návrhy na prevody správy majetku č. 4,5,6,7 a 8.
Materiály sú predložené v rámci prípravného procesu na inventarizáciu majetku k 31.12.2017
a predstavujú najmä pozemky, ktoré doteraz neboli do správy rozpočtových a príspevkových organizácií
prevedené. V nadväznosti na tento prevod by mali RO a PO následne požiadať katastrálny odbor
Okresného úradu KNM o zápis majetku vo svojej správe na listoch vlastníctva.
Uznesenie komisie: komisia návrh prerokovala a odporúča MsZ predložený materiál schváliť.
Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu uložiť osobitným uznesením finančnému oddeleniu
mestského úradu povinnosť previesť majetok, ktorý doteraz nebol prevedený, do správy rozpočtovým
a príspevkovým organizáciám mesta a taktiež odporúča uložiť štatutárnym orgánom RO a PO
povinnosť vykonať na katastrálnom odbore Okresného úradu Kysucké Nové Mesto zápis o správe
zvereného majetku.
Hlasovanie: 5x za

4. Nakladanie s majetkom mesta (prerokovanie žiadostí)
 Zámer mesta na odkúpenie pozemkov v k.ú. Kysucké Nové Mesto na ul. Hurbanovej
Uznesenie komisie: Komisia materiál prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť ho tak, ako bol predložený.
Hlasovanie: 5x za
 Ľubomír Šimek, Komenského 1140/58 Kysucké Nové Mesto o prenájom časti pozemku
p.č. C KN 1271/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere cca 20 m2 za účelom umiestnenia
prefabrikovanej garáže.
Stanovisko stavebnej komisie: neodporúča prenájom, navrhuje predmetný pozemok využiť ako
odstavné plochy pre osobné automobily.
Uznesenie komisie: V prípade odpredaja predmetnej časti parcely finančná komisia odporúča
predaj za cenu podľa znaleckého posudku, pričom znalca určí mesto a na vlastné náklady uhradí
žiadateľ.
Hlasovanie: 5 x za
 Zámer mesta na odkúpenie pozemku v k.ú. Kysucké Nové Mesto na ul. Benkovej pod
miestnou komunikáciou v Kysuckom Novom Meste na základe žiadosti žiadateľov Jaroslav
Belák a manž. Štefánia za kúpnu cenu 1 €
Uznesenie komisie: Komisia materiál prerokovala a odporúča mestskému zastupiteľstvu
schváliť ho tak, ako bol predložený.
Hlasovanie: 5x za
 Žiadosť spoločnosti Kysuca s.r.o. o prerokovanie žiadosti Zariadenia pre seniorov
a domova sociálnych služieb Štúrova 1210/61 v Kysuckom Novom Meste o odpustenie
úhrady za služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru v objekte Polikliniky na ul.
Belanského v KNM
Zariadenie pre seniorov a DSS KNM požiadalo o odpustenie úhrady za vedľajšie služby
poskytované pre výpožičke nebytového priestoru v objekte Polikliniky KNM. Výpožička
priestorov o výmere 6,55 m2 na úschovu vozíkov bola schválená bezplatne uzn. MsZ č.
139/2017. Vedľajšie služby boli vyčíslené vo výške 12 € mesačne, t.j. 144 € ročne.
Uznesenie komisie: Komisia žiadosť prerokovala a neodporúča súhlasiť s odpustením úhrady
za vedľajšie služby spojené s výpožičkou nebytového priestoru v objekte polikliniky na ul.
Belanského v KNM.
Hlasovanie: 5x za
Zapísala: Ing. Jarmila Bílešová
V Kysuckom Novom Meste 18.9. 2017

Ing. Ľubomír Golis
predseda komisie, v.r.

