KOMISIA KULTÚRY A CESTOVNÉHO RUCHU
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE TRENČÍN

ZÁPISNICA
zasadnutie 12.5.2015 o 11.00 hod.
Prítomní:
1. Kamil Bystrický (predseda)
2. Lukáš Ronec (člen)
3. Mgr. Martin Petrík (člen)
4. Tomáš Vaňo (člen)
5. MgA. Tomáš Plánka (člen)
Neprítomní:
6. Bc. Anton Šepták (člen)
7. Branislav Mach (člen)
Garant:
8. Ing. Jana Sedláčková
9. Ing. Lucia Kutišová
Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2015
3. Rôzne
Bod 1) Otvorenie
K. Bystrický – privítal prítomných a uviedol, že je prítomná nadpolovičná väčšina členov, takže
komisia je uznášaniaschopná
Bod 2) Prerokovanie Záverečného účtu Mesta Trenčín za rok 2014
K. Bystrický – požiadal J. Sedláčkovú, aby v krátkosti povedala, čo je to Záverečný účet Mesta, akú
kompetenciu má komisia v zmysle platných VZN v rámci rokovania, aké má k tomu zaujať stanovisko
a o čo tam v zásade ide
J. Sedláčková – v rámci VZN č. 1/2015 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín
sa komisie týka článok 5 a bod 5 Komisie mestského zastupiteľstva:
a) sústreďujú rozpočtové požiadavky a návrhy zmien rozpočtu, posudzujú rozpočtové
požiadavky najmä z hľadiska ich prínosu pre mesto a jeho rozvoj, ochrany a tvorby životného
prostredia a verejnoprospešných služieb,
b) odporúčajú do rozpočtu mesta vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia požiadaviek,
c) navrhujú riešenia závažných problémov mesta, prerokúvajú návrh rozpočtu, hodnotiacu
správu a záverečný účet mesta.
Záverenčý účet mesta vypracováva útvar ekonomický na základe čerpania rozpočtu a komentárov.
V našom prípade je to obraz o tom, ako boli využité finančné prostriedky z Programu 9: Kultúra, tzn.
na koľko boli čerpané, na aké podujatia. Na začiatku roka je základom práce útvaru návrh rozpočtu,
v priebehu roka sú to programové zmeny a po skončení roka o použití financií hovorí záverečný účet.
Pre mňa ako pre garanta je záväzné to, že tento návrh má byť prerokovaný v komisiách predtým, ako
ide do zastupiteľstva.
K. Bystrický – dal návrh na uznesenie
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Uznesenie 1:
Komisia kultúry a CR berie predkladaný materiál Záverečného účtu Mesta Trenčín na rok 2014 na
vedomie a odporúča na ďalší rok spracovať materiál do konkrétnejšej podoby a predložiť ho v takejto
forme komisii.
Hlasovanie: ZA jednohlasne (5x)
Bod 3) Rôzne
Ďalšie zasadnutie KKaCR bude 18.5. o 15.00 hod.
* v čase písania zápisnice bol dátum ďalšieho zasadnutia KKaCR presunutý na 21.4. (štvrtok), čas
zostáva nezmenený o 15.00 hod.

Zapísala: L. Kutišová

V Trenčíne dňa

________________________

___________________________

predseda komisie

garant komisie

___________________________
garant komisie
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