Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 01. 06. 2020
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.

Zahájenie
I. zmena rozpočtu za rok 2020
Záver

Bod č. 1

Zahájenie

Predseda komisie finančnej a majetkovej Ing. Marián Osúch o 16.00 hod. privítal prítomných členov
komisie. Konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko bolo prítomných 7 zo 7 členov komisie.
Návrh na uznesenie č. 17/2020
Komisia schvaľuje Program podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 17/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 2

I. zmena rozpočtu za rok 2020
– predniesla Ing. Kiačiková
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Uviedol, že v poliklinike stále nefunguje veľký výťah.
Informovala, že ten sa bude financovať z eurofondov a už sa vyrába.
Pýtal sa, či boli už schválené prostriedky z eurofondov.
Uviedla, že zatiaľ len na prístroje. Informovala, že mesto sa rozhodlo financovať
zateplenie z vlastných zdrojov, nakoľko je to mestská budova a vzťahy
s druhým akcionárom nie sú veľmi dobré.
Doplnil, že v stanovách musí byť presne zadefinované rozhodovanie, aby aj
mesto ako minoritný akcionár mohlo rozhodovať.
Informoval, že boli požiadavky, ktoré išli na vedenie uni-POLIKLINIKY, ale nič
nebolo vysvetlené.
Doplnila, že oni aj mesto chceli zmeniť niektoré body zmluvy, ale nedošlo
k zhode.
Poznamenal, že zisk, ktorý majú z polikliniky, nepoužívajú na jej chod, ako bolo
deklarované.
Uviedla, že oni tvrdia, že prišli „zachrániť polikliniku, lebo my to nevieme“.
Opýtal sa, či suma je už po vysúťažení.
Uviedla, že áno, ale myslí si, že tam vznikne niekoľko tisíc eur naviac prác.
Poznamenal, či zaregistrovali, že UNIPHRMA má od apríla nových akcionárov,
takže by mohli osloviť ich.
Uviedol, že určite bude ešte viac stretnutí.
Informovala, že v stredu je mimoriadne valné zhromaždenie.
Pýtal sa, či sú už schválené eurofondy k modernizácii učební.
Uviedla, že keby to nebolo schválené, nerealizovalo by sa to. Informovala, že
zhruba 40 tis. eur bude z vlastných zdrojov mesta.
Pýtal sa, či dochádzkový systém zvládne všetky pracoviská.
Odpovedala, že zvládne.
Pýtal sa, či sa nedá napadnúť projektanta ohľadom sedadla vo výťahu, keďže
by mal vedieť, čo všetko má povinne výťah obsahovať.
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Informovala, že už sa to nedá, keďže v stavebnom povolení mu to prešlo,
neprešlo to až teraz pri kolaudácii.
Pýtal sa, ako ďaleko sú myšlienky o presťahovaní mestského úradu do kaštieľa.
Uviedla, že je to ďaleká budúcnosť, nie sú vypísané výzvy na prostriedky
z fondov na prerábku, takže sa čaká. Informovala, že na MsÚ by sa malo v lete
realizovať klientske centrum.
Pýtal sa na rekonštrukciu domu kultúry, či oprava strechy nebola súčasťou
projektu.
Informovala, že súčasťou projektu bolo len zateplenie strechy, a keďže zistili,
že tam zateká, nemalo by význam to zatepliť, lebo by sa to hneď zničilo, projekt
bol ešte z roku 2017.
Podotkol, že keby je to súčasťou projektu, zaplatili by sme len spoluúčasť 5 %.
Poznamenal, že je to veľmi zvláštne, keďže tam zateká aspoň 20 rokov.
Pýtal sa, kto vyberá projektantov na investičné akcie.
Uviedla, že sú to projekty z EÚ, a preto sa projektanti musia vysúťažiť.

Návrh na uznesenie č. 18/2020
Komisia odporúča MsZ schváliť I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 - použitie rezervného fondu v
sume 961 100 € na úhradu nákladov akcií:
1. Rekonštrukcia polovičného profilu miestnej komunikácie ul. Murgašova 70 000,- eur,
2. Rekonštrukcia cesty Prejta Pažite 47 600,- eur,
3. Zateplenie objektu polikliniky 426 000,- eur,
4. Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Pod hájom 967, Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ
Centrum I. 32 v úhrnnej výške 280 000,- eur,
5. Rozšírenie a modernizácia dochádzkového systému 3 500,- eur,
6. Sklopné sedadlo do výťahu v dome kultúry 1 300,- eur,
7. Projekt štruktúrovanej kabeláže na MsÚ 3 600,- eur,
8. Dom kultúry: 129 100,- eur, z toho:
a) oprava strechy 45 000,- eur,
b) zvody dažďovej vody 8 300,- eur,
c) projektová dokumentácia na bleskozvod 1 800,- eur,
d) drážkovanie na bleskozvod 14 000,- eur,
e) bleskozvod materiál a práce 60 000,- eur.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č.18/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 3

Záver

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie a rokovanie ukončil
o 16.50 hod.
Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

............................................

Zapisovateľka komisie: Ing. Lenka Kováčová

............................................

V Dubnici nad Váhom, 01. 06. 2020
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