
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia  Komisie  finančnej, podnikateľskej   pri MZ  v Čadci   dňa 26.03.2019  

Prítomní:    podľa  prezenčnej  listiny 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Návrh  rozpočtu mesta  Čadca  na roky  2019-2021 
3. Rôzne    
4. Záver 

Predseda komisie Marián Kubala  privítal  prítomných a otvoril zasadnutie komisie, kde   
oboznámil prítomných  s  navrhovaným  programom.  

V bode  2) Bol  predložený Návrh  rozpočtu  mesta Čadca  na  roky  2019-2021, kde  boli   
členovia  komisie   oboznámení  s jeho obsahom. Taktiež boli  rozobraté  hlavné  ukazovatele    
rozpočtového  hospodárenia a   prijatia   návratných  zdrojov  financovania na   kapitálové  
výdavky. 

V bode  3)   Rôzne: 
V rôznom   Ing.   Ján Drobil  sa  vyjadril,  že  navrhovaný rozpočet  je   prehľadný  dobre  
vypracovaný. K uvedenému  rozpočtu  mal  následovné otázky,  na ktoré  navrhli   odpovedať   
v  zápisnici   : 
1/ Aký   bude  hospodársky  výsledok  rozpočtu    kladný alebo  záporný? 
Mesto Čadca, spracúvava  Záverečný  účet  za rok  2018, kde je predpokladaný   kladný      
výsledok   hospodárenia. 
2/ Či  dôjde  k naplneniu  kapitálových  príjmov? 
Pri   tvorba   rozpočtu    sa   do  položky   predaj   z kapitálových príjmov zahrnuli   také  
príjmy,  kde  sa očakáva  naplnenie  uvedenej položky.     
3/Pri  dani   z  nehnuteľnosti  došlo  oproti  roku  2018  k  navýšeniu,  či uvedená  položka 
bude  naplnená ? 
Pri   dani   z nehnuteľnosti  došlo  k  navýšeniu  očakávajú  sa  príjmy zo  zmien (nové stavby,   
zmena  účelu a pod. ),  ktoré  prebehli  v roku  2018  a  vlastník  nehnuteľnosti sa  stava    
platcom  dane   podľa zákona  až  v roku  2019. 
4/U  položky     iné  nedaňové  príjmy,  či  sa počíta  aj  zo  sumou    od  obce  Svrčinovec   za    
autobusovú  dopravu? 
Áno. 
5/Keď platíme  členský  príspevok  Organizácií cestovného  ruchu  Kysuce, či  sa  nám vrátia  
nejaké  finančné  prostriedky?  
Mesto Čadca požiadalo Organizáciu cestovného ruchu Kysuce o dotáciu vo výške  14 957,80 
€     
6/ Či   v  rozpočte    je  zahnutý   aj  nákup  strojov pre  MPS Čadca?  



Áno  v  rozpočte  sa počíta  s  nákupom  strojov, prístrojov  a  dopravných prostriedkov  na  
udržiavanie   čistoty  mesta, na  zvoz  a  separovanie  komunálneho  odpadu. 
Pán   Bohdan  Fidyk    pri  diskusii  o  návratných  zdrojov  financovania  uviedol, že  by  bolo   
dobre  úver  zobrať  na  kratšie  obdobie     a to na  10 rokov. 
Pán   Ing.  Jozef  Babuliak navrhol, že    by  bolo  dobre,  ak  má   MPS    stroje, ktoré   
nevyužíva (bagela) odpredať   alebo prenajať. 
Pan  zástupca  primátora  Mgr.  Marcel  Šulo navrhol , aby  boli  na  zasadnutia    komisie   
prizvané  príspevkové  organizácie  MPS, Dombyt, DK.    

Komisia    odsúhlasila   nasledovné  uznesenie : 

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

1.odporúča  
a) schváliť MR  a   MZ  mesta  Čadca  Návrh  rozpočtu  mesta  Čadca  na  roky  2019-2021. 

Predseda  komisie skonštatoval, že  boli    prerokované  všetky  body    programu,  a preto     
prítomným  poďakoval  za  účasť  a rokovanie   ukončil. 

Zapísal: Mgr.  Erika  Mazancová, sekretár komisie 


