Zápis č. 5/2016
zo zasadnutia komisie finančnej, podnikateľských činností a správy majetku
konanej dňa 20.10.2016
Prítomní členovia komisie: podľa prezenčnej listiny
Z dôvodu neprítomnosti predsedu komisie ( Ing. Golis sa ospravedlnil pre práceneschopnosť)
viedol zasadnutie komisie poslanec mestského zastupiteľstva Mgr. František Šerík.
1. Prítomní členovia komisie odsúhlasili prerokovávanie a hlasovanie o predložených
návrhoch škôl v skupinách: základné školy, materské školy a školské zariadenia
Hlasovanie: 5x za
2. Návrh II. zmeny rozpočtu Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
Návrh II. zmeny rozpočtu Základná škola Clementisova 616/1, Kysucké Nové Mesto
Návrh II. zmeny rozpočtu Základná škola Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto
Návrh bol predložený v súvislosti so 6% nárastom miezd a odvodov pedagogických
a odborných zamestnancov školstva v súvislosti s aplikáciou zákona č. 217/2016 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V základných školách je zvýšenie financované na prenesených
kompetenciách zo zdroja 111 (štátny rozpočet) a v originálnych kompetenciách zo zdroja
41 (rozpočet mesta). Z rozpočtu mesta predstavuje zvýšenie za základné školy 2 792 €.
ZŠ Nábrežná požiadala taktiež o zvýšenie rozpočtu z dôvodu havarijného stavu strechy
(zatekanie) a úprava z rozpočtu mesta predstavuje na tento účel 4 062 €.
Uznesenie komisie: finančná komisia odporúča MsZ schváliť II. zmenu rozpočtu
ZŠ Nábrežná KNM, ZŠ Clementisova KNM, ZŠ Dolinský potok KNM
Hlasovanie: 5 x za
3. Návrh II. zmeny rozpočtu Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto
Návrh II. zmeny rozpočtu Materská škola Komenského 1162/38, Kysucké Nové Mesto
Návrh II. zmeny rozpočtu Materská škola 9.mája 1292/11, Kysucké Nové Mesto
Návrh bol predložený v súvislosti so 6% nárastom miezd a odvodov pedagogických
a odborných zamestnancov školstva v súvislosti s aplikáciou zákona č. 217/2016 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Keďže v prípade materských škôl ide o originálne kompetencie
mesta, zvýšenie rozpočtu bude financované zo zdroja 41 (rozpočet mesta) v celkovej výške
10 663 €.
Uznesenie komisie: finančná komisia odporúča MsZ schváliť II. zmenu rozpočtu
MŠ Litovelská KNM, MŠ Komenského KNM a MŠ 9.mája KNM
Hlasovanie: 5 x za
4. Návrh II. zmeny rozpočtu Centrum voľného času, Komenského 1163/40, Kysucké Nové
Mesto
Návrh II. zmeny rozpočtu Základná umelecká škola, Štúrova 467/6, Kysucké Nové
Mesto

Návrh bol predložený v súvislosti so 6% nárastom miezd a odvodov pedagogických
a odborných zamestnancov školstva v súvislosti s aplikáciou zákona č. 217/2016 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Školské zariadenia sú v originálnej kompetencii mesta, z toho
dôvodu zvýšenie rozpočtu bude financované zo zdroja 41 (rozpočet mesta) v úhrnnej
výške 15 574 €.
Uznesenie komisie: finančná komisia odporúča MsZ schváliť II. zmenu rozpočtu
CVČ KNM a ZUŠ KNM
Hlasovanie: 5 x za
5. Návrh II. zmeny rozpočtu príspevkovej organizácie Údržba mesta Kysucké Nové Mesto
Úprava je vykonaná na zdrojoch 41 a 46. Na vlastných zdrojoch je zvýšenie bežného
transferu od zriaďovateľa v súvislosti s vytvorením nového pracovného miesta s prijatím
zamestnanca od 1.11.2016. Ďalšie sú presuny podľa návrhu príspevkovej organizácie.
Členovia komisie vyjadrili námietky voči vytvoreniu nového pracovného miesta v súvislosti
so správou majetku mesta na PO Údržba mesta. Podľa názoru komisie je zvýšenie počtu
zamestnancov v súvislosti so správou majetku mesta opodstatnené, ale zamestnanec by
mal byť zamestnancom mesta a nie PO Údržba mesta.
Uznesenie komisie: finančná komisia neodporúča MsZ schváliť II. zmenu rozpočtu
príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM.
Hlasovanie: 5 x za
6. Návrh V. zmeny rozpočtu mesta Kysucké Nové Mesto
V časti bežných príjmov sú zmeny na zdroji 111 a na zdroji 41 zvýšenie príjmov v súvislosti
so zvýšením príspevku príspevkovej organizácii Údržba mesta KNM. V kapitálových
príjmoch je premietnutá refundácia NFP na investičnú akciu 424 Rekonštrukcia verejného
osvetlenia od poskytovateľa Ministerstvo hospodárstva SR. V časti bežných výdavkov sú
vykonané zmeny na zdroji 111 k aktuálnemu termínu a na zdroji 41 zvýšenie bežného
transferu pre PO Údržba mesta KNM. V časti finančných operácií výdavkových je zahrnuté
splatenie krátkodobého úveru na zdrojoch AA1 a AA2 na investičnú akciu č. 424
Rekonštrukcia verejného osvetlenia.
Uznesenie komisie: finančná komisia odporúča MsZ schváliť V. zmenu rozpočtu mesta
KNM s výnimkou zvýšenia príspevku príspevkovej organizácii Údržba mesta KNM.
Hlasovanie: 5 x za
7. Nakladanie s majetkom mesta
a) Prevod správy majetku č. 5/2016
Preberajúci: Údržba mesta Cesta do Rudiny 637/10 Kysucké Nové Mesto, príspevková
organizácia mesta KNM
Majetok v úhrnnej hodnote: 14 343,80 €, v tom Infraset 8 465 € a mostová váha pre
zberný dvor 5 878,80 €.
Uznesenie komisie: finančná komisia odporúča MsZ schváliť prevod správy majetku č.
5/2016, ktorým mesto Kysucké Nové Mesto zveruje vyššie uvedený majetok do správy
príspevkovej organizácie Údržba mesta KNM.
Hlasovanie: 5 x za

8. Rôzne
a) Žiadosť spoločnosti Kysuca s.r.o. Matice slovenskej 620, Kysucké Nové Mesto
o opravu uznesenia č. 110/2016 III. bod 1, ktorým MsZ riešilo návrh zníženia nákladov
na dodávku tepla a teplej vody do objektu Základná škola Clementisova.
Pri rokovaní MsZ došlo k omylu v údaji o cene tepla, kedy sa v uznesení uvádza cena
dodávky tepla 72 € /MWh s daňou z pridanej hodnoty.
Spoločnosť Kysuca s.r.o. uvádza, že pri rokovaniach pracovnej komisie, ktoré
predchádzali riešeniu problému na MsZ, vždy uvádzala cenu 72,00 € bez DPH, teda
omylom došlo na zastupiteľstve k zámene cien. Spoločnosť ďalej argumentuje
výhodnosťou svojej ponuky pre ZŠ Clementisova, lebo okrem tejto garantovanej ceny
sa zaviazala vykonať v objekte ZŠ také investície, ktoré prinesú zvýšenie účinnosti
celého systému (zníženie jeho strát, a tým aj ďalšiu úsporu nákladov).
V dôsledku toho žiada spoločnosť Kysuca s.r.o. zmenu uznesenia tak, že v uznesení
bude uvedená maximálna cena za dodávku tepla vo výške 72,00 €/MWh bez dane
z pridanej hodnoty.
Mgr. Šerík informoval členov komisie, že uzneseniu č. 110/2016 predchádzalo
rokovanie osobitnej komisie zloženej z poslancov MsZ, zainteresovaných strán
a prizvaných odborníkov. Keďže finančná komisia nebola do riešenia tohto problému
zapojená, Mgr. Šerík odporučil členom finančnej komisie tento bod programu
neprerokovať pre nedostatok kvalifikovaných informácií.
Uznesenie komisie: finančná komisia neprerokuje Žiadosť spoločnosti Kysuca s.r.o.
o opravu uznesenia MsZ č. 110/2016.
Hlasovanie: 5 x za

Zapísala: Ing. Jarmila Bílešová
V Kysuckom Novom Meste 21.10. 2016

Mgr. František Šerík
v zastúpení predsedu komisie, v.r.

