
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutie  Komisie  finančnej pri MZ  v Čadci   dňa 4.5.2016  

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Záverečný účet  mesta  Čadca   za  rok 2015 

3. I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2016 

4. Rôzne    

5. Záver 

 

Predseda komisie  Ing. Ján  Drobil privítal  prítomných  a otvoril zasadnutie komisie.  

Oboznámil prítomných členov s programom zasadnutia.  

V bode  2) bol predložený  Záverečný účet  mesta  Čadca   za  rok 2015 kde boli členovia 

v stručnosti oboznámení s výsledkom rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok 

2015, ktorý je vo výške 383 899,- EUR. Taktiež boli oboznámení so správou nezávislého 

audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015.  

V bode  3)   bola predložená I. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2016. Komisia upozornila 

na porušenie finančnej disciplíny pri návrhu schválenia dotácii športovým klubom funk. klas. 

08.1.0 ekon. klas. 642001. Navrhuje najskôr schváliť zmenu VZN a následne odsúhlasiť 

dotácie. Bc. Martin Vangel sa informoval či bude dostatočná výška finančných prostriedkov 

na úpravu priestorov pre CVČ vo výške 35 000,- €, nakoľko mal informáciu, že na tieto práce 

malo byť vyčlenených 50 000,- €. 

V rôznom   Ing.   Rudolf Cyprich oboznámil členov komisie s kritickým stavom bytového 

domu na Moyzesovej ulici. Ing. Ján Klučka s Ing. Jánom Drobilom navrhli upozorniť vedenie 

mesta na potrebu vypracovania novej organizačnej štruktúry s cieľom vytvoriť oddelenie na 

vymáhanie pohľadávok mesta Čadca, čím by sa zvýšila príjmová časť rozpočtu. Tento návrh 

podporili aj ostatní prítomní členovia komisie. Ing. Richard    Novák   žiadal,  aby sa 

v rozpočte do budúcnosti navýšila položka na projektovú dokumentáciu a dokončenie  

rekonštrukcie    chodníka  na   Mierovej  ulici.  

Komisia    odsúhlasila   nasledovné  uznesenie : 

 

Komisia   finančná    pri  Mestskom    zastupiteľstve  Mesta  Čadca   

 

1.odporúča  

a, Schváliť Záverečný účet  mesta  Čadca   za  rok 2015 a celkové hospodárenie mesta Čadca 

za rok 2015 bez výhrad 

b, Schváliť I .zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2016 bez schválenia dotácií športovým 

klubom. 

 

V bode 5) Predseda  komisie skonštatoval, že  boli    prerokované  všetky  body    programu,  

a preto prítomným  poďakoval  za  účasť  a rokovanie   ukončil. 

 

Zapísal: Mgr.  Zuzana  Macurová, sekretár komisie 



 

 

 


