Z á p i s n i c a č. 2/2018
zo zasadnutia komisie finančnej, správy majetku a hospodárskeho rozvoja mesta
MsZ Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 10.04.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny priloženej k prvopisu zápisnice
Program:
1.
2.
3.
4.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2018 trhový poriadok pre
príležitostné trhy
Návrh 1. zmeny Programového rozpočtu mesta na rok 2018
Správa o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok 2017
Rôzne

Zasadnutie otvorila predsedníčka finančnej komisie pani Viera Nemšáková. Privítala
členov komisie a prizvaných hostí dala hlasovať o predloženom programe. Program komisie
bol jednohlasne odsúhlasený.
K bodu číslo 1
Spracovateľka Lívia Zongorová predstavila a podrobne vysvetlila návrh VZN č. 3/2018
a zmeny oproti predchádzajúcim VZN. Člen komisie Ing. Kopunec sa spýtal na systém
umiestňovania stánkov. Pani Zongorová upozornila na § 3 odst. 9 vo VZN – Mesto si
vyhradzuje právo uprednostniť podnikateľov, ktorých trvalé bydlisko, alebo sídlo firmy je
v Novom Meste nad Váhom , ako aj podnikateľov s ponukou kvalitného vyhľadávaného
a atraktívneho tovaru. Nevyskytol sa spor ohľadne umiestňovania stánkov.
Po diskusii komisia materiál jednohlasne schválila a odporučila MsZ-u prijať.

K bodu číslo 2
Predkladateľ Ing. Trúsik predložil návrh zmeny rozpočtu, poinformoval o jednotlivých
príjmových a výdavkových položkách. Ing. Blaško a Ing. Trstenský podrobne rozobrali všetky
zmeny v investičných výdavkoch.
Po diskusii komisia komisia materiál schválila. Jeden člen sa hlasovania zdržal.
K bodu číslo 3
Ing. Trúsik podrobne informoval o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv za rok
2017.
Finančná komisia materiál vzala na vedomie.

K bodu číslo 4
V rôznom Ing. Trúsik predložil Dodatok č. 1 k VZN 4/2011, ktorým sa určuje Prevádzkový
poriadok pohrebiska v Novom Meste nad Váhom. Článok 22 cenník služieb sa nahrádza
novým znením , kde je pridaná položka „miesto pre urnu v Kolumbáriu“ poplatok na päť
rokov 68,30 EUR. Po diskusii komisia navrhla všetky poplatky zaokrúhliť na celé eurá nahor
a odporučila MsZ-u prijať.
Primátor mesta poinformoval o rokovaniach týkajúcich sa Zelenej vody, ktoré prebiehajú na
MsÚ.

Predsedníčka komisie poďakovala členom komisie a prizvaným hosťom za účasť.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 12.04.2018

.....................................................
tajomník komisie

.................................................
predseda komisie

