
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Komisie  finančnej, podnikateľskej   pri MZ  v Čadci   dňa 22.10.2019  

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Návrhy  VZN mesta Čadca č. 3/2019  a VZN  mesta  Čadca č. 4/2019  
3. Návrh  II. Zmeny  rozpočtu mesta  Čadca  na rok 2019 
4. Rôzne    
5. Záver 

Predseda komisie Marián Kubala  privítal  prítomných a otvoril zasadnutie komisie. 
Oboznámil prítomných  s  navrhovaným  programom.  

V bode  2) boli  predložené  Návrhy  VZN   mesta  Čadca  č. 3/2019 a VZN  mesta  Čadca 
č.4/2019,  kde  boli  členovia   Finančnej  komisie   oboznámení  so  všetkým  navrhovanými  
zmenami. Pán  Fidyk  konštatoval,   že  u niektorých   sa  zvýši  daň  napr. za stavebný   
pozemok  až o 100% ,  a či  by  sa  nedala  vyňať    časť  u  Capka Reagoval aj  pán  Ing.  
Lariš,  že  napr. u Capka    platia daň , tak  ako  v meste a pritom  je  to  taká  istá  časť  ako  
Horelica alebo  iné  mestské  časti,  ale  že  sa  to  nedá   vyňať.  Na  uvedené  reagoval  pán  
Mgr.  Kuska  vedúci  oddelenia, ktorý  vysvetlil , že   Čadca  je   rozdelená   do   10  
mestských  časti, to  znamená ,  že  v týchto  10  mestských  častiach   sa nachádzajú  buď 
osady  alebo  ulice. Čadca  má  len    ulice   u Hluška    má  aj    tri  osady     inač  ma  ulice. 
Preto  je tato   jednotlivá   časť č.1   vo  VZN   č. 3/2019    pomenovaná , resp. definovaná   
ako  jednotlivá  časť Mesta  Čadca č.1, ktorú  tvoria   ulice v častiach  mesta   Čadca,  
U Hluška.  Časť  č. 2  tvoria    jednotlivé  Časti mesta  Čadca  , ktorú  tvoria  osady   
v častiach   mesta  Horelica,  Vojty,  Rieka, U Sihelníka,  U Hluška. Časť  č. 3  tvoria    osady   
v častiach  mesta  Drahošanka, Čadečka ,  Podzávoz ,  Milošová,  tieto  časti  majú    rovnaké 
dane. Síce  tieto  dane  sú  v týchto  osadách  zvýšené  ale  nie  vždy  sa  dorovnávajú  Čadci. 
Pán  Ing. Babuliak    mal  dve  pripomienky.  Prvá   pripomienka  ,  či   existuje  nejaké 
porovnanie  dane   s inými  obciami napr.  Rakovou.  Druhá  pripomienka , že  došlo  
k zvýšeniu  u lesných   porastoch,    či  by  nebolo vhodne      rozdeliť  o aký  les  sa  jedná,   
či  ide  o nový  les,  alebo    je v ťažobnom  stave.  Pán  vedúci  Mgr. Kuska  reagoval, že les 
je  definovaný  podľa katastra   a    v predmete  dane  podľa  zákona. Predmet  dane  sa nedá  
rozdeliť  je  vymedzený   zákonom. Pán  Ing.  Drobil konštatoval, že  je  to   najhoršia 
možnosť  ako zvýšiť  prijem , že  by   trebalo hľadať     inú  cestu  a nie  zaťažovať   občanov 
zvyšovaním  dani  napr.  vymáhanie  pohľadávok. Reagoval  aj  pán  Mgr. Šulo, že    
zvyšovanie  daní  a zaťaženie   obyvateľstva   je  posledná varianta a mesto  by  malo ísť   
príkladom  a ukázať , že   robilo  všetky  potrebné   opatrenia na  zabezpečenie   
ekonomického  stavu  mesta   a až potom  môže   diskutovať  s obyvateľmi  o zvýšení  dane. 
Prikláňa   sa   k názoru  komisie  , že uvedený   materiál   treba  vrátiť  na   dopracovanie    



a realizovať    určité  opatrenia     zo  strany  mesta   a potom    sa   k tomuto materiálu  vrátiť. 
Pán   Ing.  Lariš   sa  tiež   prikláňa k tomu  názoru, že  mesto   by malo  hľadať  iné   rezervy   
a nie  zvyšovať  dane,  a ak  zvýšiť    tak iba  minimálne. Taktiež ostatní  členovia   komisie  
konštatujú, že  by  sa  nemalo  zvyšovať  dane   a zaťažovať  občanov  mesta. Na  základe  
uvedených   konštatovaní     komisia    odsúhlasila  nasledovné   uznesenie: 

Komisia    finančná, podnikateľskej  činnosti, obchodu a mestských podnikov   pri   MZ  
Mesta  Čadca   

1. odporúča   

Mestskej   rade  Mesta  Čadca    prehodnotiť    Návrh   VZN  mesta  Čadca č.3/2019 
a to   znížením  jednotlivých   sadzieb  dane a hodnoty  a hľadať  iné  zdroje   
financovania   ako   zaťažovať obyvateľstvo.  

K návrhu VZN  mesta  Čadca  č.  4/2019  pán  vedúci oddelenia .  Mgr.  Kuska  informoval, 
že  v uvedenom   VZN  došlo k zmene  sadzby  a upravilo  sa  oslobodenie. Reagoval pán   
Fidyk   o koľko  sa  zvýšila  sadzba  dane oproti  roku  2019.  Sadzba  dane  sa  zvýšila  
o štvrtinu. Pán  Mgr.  Šulo   konštatoval, že  treba  urobiť  hlbšiu  analýzu    ako   by  sa   
zlepšil  systém     zberu  odpadu. 

Na  základe  uvedených   konštatovaní     komisia    odsúhlasila  nasledovné   uznesenie: 

Komisia    finančná, podnikateľskej  činnosti, obchodu a mestských podnikov   pri   MZ  
Mesta  Čadca   

1.Súhlasí  z navýšením   sumy za  komunálny odpad   s tým, že diskusia    nebola  uzatvorená    
o výške zvýšenia   a žiada  rozanalyzovať    na   čo  sa  použijú   uvedené   prostriedky. 

Bod č.  3)  Bol predložený  Návrh II. zmeny  rozpočtu  mesta Čadca  na  rok  2019, kde  boli   
členovia  komisie   oboznámení  s jej  obsahom. Taktiež boli  rozobraté  hlavné  ukazovatele    
rozpočtového  hospodárenia a   prijatia   návratných  zdrojov  financovania na   kapitálové  
výdavky. Pán  Fidyk  sa pýtal  čo predstavuje  to  zníženie o 800  tis. na  kapitálových  
výdavkov. Uvedená  suma   predstavuje   zníženie     na  akcií   Zníženie  energetickej 
náročnosti  Mestského  domu  ,ktorá  bola presunutá  do   ďalšieho  roka. Pán  Ing.Drobil   
konštatoval  ,že  sa  neplní   položka predaj  kapitálových  aktív,  aby  sa  dbalo  na  to  aby  sa 
umelo  položka  nenavyšovala.  Taktiež  aby  jednotlivé  položky  boli podrobne  rozpísane   
v dôvodovej  správe.  

Komisia    odsúhlasila   nasledovné  uznesenie : 

Komisia   finančná, podnikateľskej  činnosti, obchodu  a  mestských   podnikov     pri  
Mestskom    zastupiteľstve  Mesta  Čadca   
1.odporúča  



a) schváliť MR mesta  Čadca  Návrh II. zmeny  rozpočtu  mesta  Čadca  na  rok  2019. 

4) Rôzne  sa   nikto z uvedených  členov neprihlásil . 
Predseda  komisie skonštatoval, že  boli    prerokované  všetky  body    programu,  a preto     
prítomným  poďakoval  za  účasť  a rokovanie   ukončil. 

Zapísal: Mgr.  Erika  Mazancová, sekretár komisie 


