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Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku 

 

Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom 

Čas konania: 02.10.2018 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia komisie 
2. Informácia o plnení rozpočtu mesta 
3. SMM - majetkovo – právne vzťahy 
4. Diskusia 
5. Záver 

 
Priebeh rokovania komisie: 

 

1. Otvorenie zasadnutia komisie: 

 

Zasadnutie otvorila predsedkyňa komisie pre financie a ekonomiku /ďalej len ,,komisia“/ Ing. Mária 

Biesová. Komisia zasadala za účelom prerokovania jednotlivých bodov programu, ktoré sú zároveň 

zaradené do programu MsZ dňa 11.10.2018. 

 

2. Informácia o plnení rozpočtu 
 

K 30.6. boli vykonané, v zmysle §14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, nasledovné zmeny rozpočtu: 

• I. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.3/2018 zo dňa 22.2.2018, ktorá zvyšuje celkový 

rozpočet mesta o sumu 259 000 Eur. 

• zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. za prvý štvrťrok, kde ide o účelovo určené prostriedky 

poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtov subjektov verejnej správy.  Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým 

opatrením podľa odseku 2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov 

a viazanie výdavkov v sume 13 421 Eur. 

• II. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 18/2018 zo dňa 26.4.2018, ktorá zvyšuje celkový 

rozpočet mesta o sumu 220 000 Eur. 

• III. zmena rozpočtu schválená uznesením mestského zastupiteľstva č.41/2018 zo dňa 25.6.2018, ktorá zvyšuje celkový 

rozpočet mesta o sumu 79 500 Eur.  

zmena rozpočtu podľa §14 ods. 1 zákona 583/2004 Z. z. za druhý štvrťrok, kde ide o účelovo určené prostriedky poskytnuté zo 
štátneho rozpočtu a z rozpočtov subjektov verejnej správy.  Zmena rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením podľa odseku 
2b) povolenie prekročenie príjmov a viazanie výdavkov, 2c) povolenie prekročenie výdavkov a viazanie výdavkov v sume 218 866 
Eur. 

 
Komisia doporučuje MsZ zobrať na vedomie informáciu o plnení rozpočtu mesta: 

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č.26 : 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 26/2018 bolo prijaté. 

_______________________________________________________________________ 
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3. Zásady odmeňovania poslancov  
 

Zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií – neposlancov Mestského 
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „Zásady“), pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu 
ich funkcie, ustanovujú 
a) plat a odmenu zástupcu primátora, 
b) odmenu poslanca mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom (ďalej len „poslanec“), 
c) odmenu člena stálej komisie mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom, ktorý nie je poslancom 

(ďalej len „člen komisie - neposlanec“), 
d) úhradu výdavkov poslanca povereného vykonávaním občianskych obradov a za reprezentáciu 

mesta. 
 

 
Komisia odporúča schváliť MsZ zásady odmeňovania poslancov a členov stálych komisií neposlancov.  

_______________________________________________________________________ 

Hlasovanie č. 27: 

Za:   5 hlasov 
Proti:   0 hlasov 
Zdržal sa:   0 hlasov 
 
Uznesenie č. 27/2018 bolo prijaté. 
_______________________________________________________________________ 

 
4. Majetkovo - právne vzťahy 

 

Členovia komisie EaF boli stručne oboznámení s problematikou majetkovo - právnych vzťahov, 

a odporučili ich bližšie prediskutovať na neformálnom mestskom zastupiteľstve , ktoré sa bude konať 

dňa 09.10.2018 na malej zasadačke MsÚ.  

5. Záver 

Na záver sa predsedkyňa komisie poďakovala všetkým prítomným za účasť. 

 

 

V Žiari nad Hronom, dňa: 03.10.2018 

 

 

 

      ----------------------------------                                                    ----------------------------------- 

Ing. Marcela Kretová -  tajomníčka                                         Ing. Mária Biesová - predseda  
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