Zápisnica
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 10. 12. 2014
Prítomní:

viď prezenčná listina

Program:

1. Otvorenie
2. Prerokovanie návrhu VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľnosti
3. Prerokovanie návrhu VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
4. Prerokovanie žiadosti o jednorazovú dávku
5. Rôzne - Diskusia
6. Záver

K bodu č. 1:
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda komisie p. Dušan Mičian, ktorý privítal
všetkých členov na 1. zasadnutí. Taktiež privítal pracovníčky mesta a to p. Oľgu Ságovú –
referát daní a poplatkov a p. Bc. Emíliu Labudíkovú – referát sociálnych vecí a rodiny
a zároveň predložil program na rokovanie zasadnutia, ktorý členovia komisie jednohlasne
schválili.
K bodu č. 2:
Predseda vyzval p. Oľgu Ságovú o predloženie navrhovanému VZN č. 7/2014 o dani
z nehnuteľnosti. Tu p. Ságová upozornila členov na zmenu zákona, v ktorom sa mení:
- doplňuje sa splnomocnenie pre správcu dane určiť pre jednotlivé druhy pozemkov, na
ktorých sa nachádza transformačná stanica, alebo predajný stánok na inú sadzbu dane.
Správca dane na základe splnomocnenia ustanovil vo VZN ročnú sadzbu dane na tieto
pozemky 1,00 %,
- spresňuje vymedzenie niektorých druhov stavieb a to pri chatách a stavbách na
individuálnu rekreáciu a pri stavbách garáži. Garáže sa rozčlenili do 3 kategórií – na
stojace, hromadne a hromadne garáže umiestnené pod zemou,
- upravuje spôsob pre uplatnenie zníženia dane alebo oslobodenia od dane
z nehnuteľnosti v príslušnom zdaňovacom období. Zníženie – úľavu si musí podať
v daňovom priznaní prípadne v čiastkovom priznaní za zdaňovacie obdobie.
Pani Vojčíková sa informovala – či sa budú informovať o zľavách daňovníci, alebo akým
spôsobom sa to dozvedia.
Na túto informácie p. Ságová informovala, že oznam sa dá do ZVESTI, vyhlási sa to v MsR
a dá sa to aj na web. stránku mesta.
Komisia odporúča schváliť návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľnosti.
K bodu č. 2:
Predseda požiadal p. Oľgu Ságovú o predloženie navrhovanému VZN č. 8/2014 o miestnom
poplatku za komunálny odpad, ktorá informovala u upravených podmienkach na vrátenie
poplatku alebo jeho pomernej časti, doplnili a spresnili sa podklady pri znížení alebo
odpustení poplatku. V podmienkach na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sa
vypustilo úmrtie, nakoľko sa rozhodnutia doručujú do vlastných rúk. Ustanovila sa ďalšie
podmienka na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a to ukončenie podnikania na
území mesta. Taktiež sa upravili v návrhu VZN § 5 a 6 – zníženie alebo odpustenie v prípade
ak sa poplatník viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území
mesta.

Pán Mgr. Feiler – či by sa neupravilo v § 6 bod 2 „môže si uplatniť len jedno zníženie
poplatku“
Pani Ságová – pripomienku p. Feilera doplní do návrhu.
Komisia odporúča schváliť návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
K bodu č. 4:
Predseda požiadal p. Bc. Labudíkovú o predloženie žiadosti o jednorazovú dávku.
Pani Bc. Labudíková na úvod informovala členov komisie, že jednorazová dávka je na
mimoriadne výdaje, žiadatelia musia byť v hmotnej núdzi a poberateľmi dávok.
O jednorazovú dávku došli na MsÚ 4 žiadosti a to:
a/ Mariana Kubištová, Murgašova 613/5-31, 024 01 Kysucké Nové Mesto žiada
o jednorazovú dávku – odôvodnenie žiadosti – je rozvedená, má 11 ročnú dcérku, je
nezamestnaná, poberá dávky v hmotnej núdzi. matka
Stanovisko sociálneho referátu: žiadateľka je rozvedená, nezamestnaná, má v priamom
zaopatrení 1 dieťa. Poberá dávku v hmotnej núdzi. Miestne dane a poplatky má uhradené.
Predložila doklad o mimoriadnych výdavkoch – liečebné náklady - zakúpenie okuliarov pre
dcéru.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Mariany Kubištovej, Murgašova 613/5-31, 024 01
Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku a to sumou 55 € na liečebné náklady.
b/ Ľubomír Motúz, Murgašova 1106/1-25 Kysucké Nové Mesto žiada o jednorazovú dávku odôvodnenie: nakoľko sa znížili sociálne dávky a ceny sa zvyšujú, nepostačuje mu dávka na
pokrytie liekov.
Stanovisko sociálneho referátu:
žiadateľ je rozvedený, nezamestnaný, poberá dávku
v hmotnej núdzi. Voči žiadateľovi neevidujeme pohľadávky na miestnych daniach
a poplatkoch.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Ľubomíra Motúza, Murgašova 1106/1-25 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v sume 20,00 € formou vecnej dávky.
c/ Margita Komzalová, Revolučná 1171/95 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku –
odôvodnenie: má zlú finančnú situáciu, je dlhodobo nezamestnaná na veci do domácnosti.
Stanovisko sociálneho referátu: žiadateľka je slobodná, nezamestnaná, poberá dávku
v hmotnej núdzi. Domácnosť má vybavenú základným nábytkom. Odporúčame jednorazovú
dávku.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Margity Komzalovej, Revolučná 1171/6-95 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v sume 20,00 €.
d/ Veronika Boráková, Murgašova 613/5-47 Kysucké Nové Mesto o jednorazovú dávku –
odôvodnenie: má zlú finančnú situáciu, je dlhodobo nezamestnaná, žiada o príspevok na
domácnosť.
Stanovisko sociálneho referátu: žiadateľka je rozvedená, nezamestnaná, poberá dávku
v hmotnej núdzi. Má v priamom zaopatrení 1 školopovinné dieťa. Odporúčame jednorazovú
dávku v sume 20,00 € na dieťa.
Komisia odporúča schváliť žiadosť p. Veroniky Borákovej, Murgašova 613/5-47 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku v sume 20,00 €.
K bodu č. 5:

Pani Labudíková požiadala komisiu o stanovisko o finančnú výpomoc z finančných
prostriedkov z preplatenej dovolenky p. primátora pre p. Františka Maruniaka pre jeho dcéru,
ktorá má podstúpiť náročnú operáciu v zahraničí.
K tomuto sa pripojila i p. Vojčíková, ktorá informovala členov komisie, že sa aj koná zbierka
pre toto dievča.
Komisia odporúča schváliť vyplatenie sumy 500 € z preplatenej dovolenky primátora.
V tomto bode programu informovala členov komisie aj p. Kublová o prijatom VZN č. 1/2012
o nakladaní s bytovým fondom mesta Kysucké Nové Mesto a zároveň upozornila členov
komisie o mlčanlivosti a ochrane osobných údajov, nakoľko budú pracovať na svojich
zasadnutiach s osobnými údajmi v žiadostiach.
Predseda komisie p. Dušan Mičian poveril počas neprítomnosti p. Ing. Vavrína Randu viesť
zasadnutie komisie.
K bodu č. 6:
Na záver predseda zasadnutie komisie ukončil a poďakoval všetkým za účasť.

Dušan Mičian
predseda komisie

Zapísala: Kublová

UZNESENIE
zo zasadnutia komisie sociálnej, bytovej, obchodu a cestovného ruchu
zo dňa 10. 12. 2014
UZNESENIE č. 56
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
s c h v a ľ u j e program rokovania komisie.
Výsledok hlasovania:
Za: 6,
proti: 0, zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1 neprítomní

UZNESENIE č. 57
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča návrh VZN č. 7/2014 o dani z nehnuteľnosti.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,

nehlasoval: 1 neprítomní

UZNESENIE č. 58
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť návrh VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady
a drobné stavebné odpady
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomní
UZNESENIE č. 59
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Mariany Kubištovej, Murgašova 613/5-31, 024 01 Kysucké
Nové Mesto o jednorazovú dávku a to sumou 55 € na liečebné náklady.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 1 neprítomní
UZNESENIE č. 60
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Ľubomíra Motúza, Murgašova 1106/1-25 Kysucké Nové Mesto
o jednorazovú dávku v sume 20,00 € formou vecnej dávky.
Výsledok hlasovania:
Za: 6, proti: 0,
zdržal sa: 1,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 61
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Margity Komzalovej, Revolučná 1171/6-95 Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku v sume 20,00 €.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 62
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča schváliť žiadosť p. Veroniky Borákovej, Murgašova 613/5-47 Kysucké Nové
Mesto o jednorazovú dávku v sume 20,00 €.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
UZNESENIE č. 63
Komisia sociálna, bytová, obchodu a cestovného ruchu
odporúča primátorovi schváliť 500,00 € p. Františkovi Maruniakovi, Dubie č. 27.
Výsledok hlasovania:
Za: 7, proti: 0,
zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0 neprítomný
Dušan Mičian
predseda komisie

