
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Komisie  finančnej pri MZ  v Čadci   dňa 9.5.2018  

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Záverečný účet mesta Čadca za  rok 2017 

3. II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018 

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 2017 spolu so Správou 

nezávislého audítora Ing. Viery Blažekovej a Stanoviskom hlavného kontrolóra mesta. 

Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Čadca skončil s prebytkom v sume 778 846,- €. 

Členovia finančnej komisie hodnotili kladne hospodárenie mesta Čadca za rok 2017. Pán Ing. 

Klučka sa pýtal na stav pohľadávok a ich riešenie zo strany mesta. Pán Ing. Jaroslav Hacek, 

prednosta úradu (prizvaný na FK), oznámil členom komisie, že bude vykonaný audit 

pohľadávok a následne v zmysle platnej legislatívy a vnútorných predpisov dôjde k riešeniu 

nevymožiteľných pohľadávok.  

V bode 3) bola predložená na rokovanie II. zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2018. 

Členovia finančnej komisie boli oboznámení s jej obsahom podľa jednotlivých funkčných 

klasifikácií. Pán Ing. Klučka sa dotazoval na kapitálové príjmy, vzhľadom k tomu že 

k 31.3.2018 boli na úrovni 0,- €. Pán Ing. Jaroslav Hacek, oboznámil členov komisie o stave 

príprav predaja kapitálových aktív mesta (prebytočného majetku) na júnové zasadnutie MZ. 

Pán Vakula poznamenal, že v meste je nízka osveta týkajúca sa separovania odpadu v meste.  

Z diskusie členov komisie je výstup v týchto uzneseniach: 

 

1. Finančná komisia odporúča schváliť Záverečný účet mesta Čadca za  rok 2017 bez 

výhrad. 

ZA: 7        PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0 

 

2. Finančná komisia odporúča schváliť II. zmenu rozpočtu mesta Čadca na rok 2018 

ZA: 7        PROTI: 0       ZDRŽAL SA: 0 

 

 

   

 

Na záver komisie predseda prítomným poďakoval za účasť a rokovanie ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Mgr. Zuzana Macurová 



 


