Správa o činnosti komisie finančnej a majetku mesta v roku 2012
Komisia finančná a majetku mesta bola zriadená na 1. riadnom zasadnutí MsZ v Kolárove dňa
20.12.2010 uznesením č. 7/2010.
Komisia v súlade s uznesením č. 14/2011 zo dňa 31.01.2011 funguje s počtom 8 stálych členov,
predsedom a zapisovateľkou. Zloženie komisie je veľmi dobré, pretože jej členovia pracujú v rôznych
rezortoch spoločenského života : štátna sféra, samospráva, poľnohospodárstvo, podnikatelia, ktorí
majú často veľmi dobré myšlienky a nápady k prejednávaným témam.
V druhom roku volebného obdobia komisia zasadala celkom 10-krát. Účasť na zasadnutiach
komisie finančnej a majetku mesta v roku 2012 bola v priemere 71 %-ná.
V roku 2012 sa komisia finančná a majetku mesta zaoberala množstvom materiálov, ktoré
predstavovali predmet rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Takmer každý programový bod mestského zastupiteľstva bol aj bodom rokovania komisie finančnej
a majetku mesta. Rozsiahle materiály si vyžadovali, aby komisia zasadala často do neskorých
večerných hodín. K predloženým návrhom dávala vždy jasné a presne formulované návrhy na
uznesenie.. Snažila sa vždy o to, aby svojimi odporúčaniami hájila hlavne záujmy mesta.
V priebehu roka 2012 sa komisia zaoberala veľmi obšírnym programom a to hlavne :
návrhom rozpočtu mesta na 3-ročné obdobie, návrhmi rozpočtov rozpočtových
a príspevkových organizácií mesta na príslušný rok,
hodnotením záverečného účtu mesta za príslušný rok a v rámci neho hodnotením
hospodárenia všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
štvrťročnými správami o hodnotení hospodárenia mesta a mestom zriadených
rozpočtových a príspevkových organizácií,
úpravami rozpočtu mesta v priebehu roka,
hodnotením odpadového hospodárstva, možnosťami zdokonaľovania separovaného
zberu odpadu,
krátkodobým rozvojovým programom mesta na príslušný rok ako súčasťou rozpočtu mesta
na dané obdobie niekoľkokrát do roka,
všeobecne záväznými nariadeniami mesta, týkajúcimi sa rôznych oblastí,
žiadosťami o dotácie z rozpočtu mesta v príslušnom roku ,
majetkovoprávnymi podaniami na každom svojom zasadnutí,
prehodnotením výšky nájomného v nebytových priestoroch mesta, prenájmom
poľnohospodárskej pôdy v majetku mesta, stanovením nájomného v nájomných
bytoch,
rozsiahlymi materiálmi školstva,
fungovaním a neskôr rušením príspevkovej organizácie DP Globál,
daňovým nedoplatkom DP Globál a možnosťami jeho vysporiadania,
hospodárením s nájomnými bytmi,
ďalšími materiálmi podľa potrieb MsZ resp. MsR.
Z vyššie uvedeného teda vidieť, že komisia si svoje poslanie ako poradný orgán mestského
zastupiteľstva plnila zodpovedne a vzorne, jej odporúčania v prevažnej miere boli akceptované pri
prijímaní uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
V Kolárove, 05.12.2012
L e n g y e l István, B.c. v.r.
predseda komisie

