Základné vymedzenie poslania komisie MsZ
Komisia finančná, správy mestského majetku a bytov
1.

Komisia v oblasti ekonomickej, finančnej a správy mestského majetku
• aktívne vytvára a odborne posudzuje rozpočet mesta v príslušných obdobiach,
• priebežne vyhodnocuje hospodárenie mesta,
• vyhodnocuje hospodárenie organizácií zriadených a založených mestom,
• podieľa sa na tvorbe záverečného účtu mesta,
• prehodnocuje a dáva súhlas na poskytnutie dotácií na financovanie spoločenských,
kultúrnych a športových udalostí mesta,
• prerokúva žiadosti týkajúce sa vlastníckych práv alebo iných práv k majetku mesta
podľa platných predpisov,
• prerokúva žiadosti týkajúce sa zmluvných prevodov vlastníctva majetku alebo
nakladania s majetkovými právami podľa platných predpisov, ak nadobúdateľom
vlastníckych alebo iných práv je mesto.

2.

Komisia prejednáva všetky náležitosti týkajúce sa hospodárenia mesta a to najmä
• návrhy rozpočtu mesta, jeho zmeny, záverečný účet mesta,
• hospodárske výsledky organizácií zriadených a založených mestom,
• návrhy VZN a ostatných záväzných noriem, ktoré súvisia s hospodárením mesta,
• zámery mesta a mestom zriadených a založených subjektov realizované
prostredníctvom návratných zdrojov financovania, vrátane aktivít realizovaných
združením finančných prostriedkov,
• finančné a majetkové vklady a podiely mesta do obchodných spoločností, predaj resp.
odkúpenie týchto vkladov a ich podielov,
• stav záväzkov a pohľadávok mesta a posudzuje návrhy na ich odpísanie v súlade s
príslušným právnm predpisom,
• dotácie pre fyzické a právnické osoby v zmysle prijatej smernice o poskytovaní
dotácií,
• majetkovoprávne operácie, ktoré podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom
podľa platných predpisov,
• finančné náležitosti /príp. iné podmienky týkajúce sa zmluvných prevodov vlastníctva
majetku mesta, nadubudnutia majetku, prenájmov a prenechávania majetku mesta do
užívania právnickým alebo fyzickým osobám podľa platných predpisov,
• sleduje súlad medzi rozpočtom a schváleným PHSR.
Komisia iniciuje:
• návrhy na VZN, ich zmeny a dodatky, ako aj ostatných vnútorných noriem vo väzbe
na finančnú oblasť hospodárenia mesta,
• návrhy na VZN, ich zmeny a dodatky ako aj vnútorných noriem týkajúcich sa
hospodárenia s majetkom mesta podľa platných predpisov.

3.

Komisia v oblasti bytovej
• posudzuje a podieľa sa na tvorbe nových VZN v oblasti bytovej,
• posudzuje a odporúča žiadosti uchádzačov o transparentné pridelenie bytu alebo o
výmenu bytu vo vlastníctve mesta v spolupráci s MPBH,
• pracuje na základe zostaveného poradovníka uchádzačov na byty,
• spolupracuje so správcovskými organizáciami (MPBH s.r.o.) pri prevencii aktívnej
ochrany bytového fondu a pri modernizácii bytového fondu.

