ZÁPISNICA
zo zasadnutie Komisie finančnej pri MZ v Čadci dňa 09.06.2015
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
II. Zmena rozpočtu mesta Čadca na rok 2015
Rôzne
Záver

!

Predseda komisie Ing. Ján Drobil privítal prítomných a otvoril zasadnutie komisie.
Kde oboznámil prítomných s navrhovaným programom.
V bode 2) Bola predložená II. Zmena rozpočtu Mesta Čadca na rok 2015 kde boli
rozobraté hlavné ukazovateľ rozpočtového hospodárenie.
V bode 3) Rôzne:
V rôznom Ing. Ján Kľučka sa vyjadril, že je dobre keď bežný rozpočet nie je
schodkový. Pripomienkoval položku daň z nehnuteľnosti, či uvedené
navýšenie
položky bude reálne naplnené. Mgr. Marcel Šulo pripomienkoval , že v rozpočte
chýbajú zdôvodnené položky ako úhrada faktúr za Viacúčelové zariadenie pre
seniorov pred
schválením zmeny rozpočtu. Veľké investičné akcie, aby
boli
dostatočné okomentované v dôvodovej správe, taktiež pripomienkoval 15 tis. € za
úpravu pozemku Čadca - Sihly, 57 tis. € na ZŠ Podzávoz kanalizačná prípojka,
prečo bol rozdelený rezervný
fond na splácanie úverov. Rezervný fond, že
by sa mal využiť na infraštruktúru a nie na
zhotovenie kobiek. Mal
požiadavku na opravu pergoly na ZŠ SNP. Požiadal, aby materiál bol doplnený
do MR . Uvedené akcie pripomienkoval aj Ing. Rudof Cyprich. Ing. Richard
Novák žiada, aby sa Mesto zaoberalo rekonštrukciou chodníka na Mierovej
ulici. Predseda komisie z dôvodu opakovanej neospravedlnenej neúčasti p. Ing.
Jozefa Kráľa, navrhol zmenu na p. Ing. Vieru Juráškovú.
Komisia odsúhlasila nasledovné uznesenie :

!
Komisia
!

finančná

pri Mestskom

zastupiteľstve Mesta Čadca

1.odporúča
a) schváliť Mestskému zastupiteľstvu II. Zmena
rozpočtu
Mesta Čadca na
rok
2015.
b) na Mestskú radu pripraviť odpovede na otázky členov komisie, na ktoré
nebolo na komisií zodpovedané.

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

!
Zapísal: Mgr. Erika Mazancová, sekretár komisie
!
!

programu,

