FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 11. 08. 2011
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 11. 08. 2011, 15:00 hod. – 16:15 hod.
Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:
Ing. Marián Barilla, predseda komisie
Ing. Jozef Švagerko, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Mgr. Štefan Pčola, člen komisie
Ing. Ľudmila Lépešová, člen komisie
Ing. Jana Andrássyová, člen komisie
Miroslav Glevaňák, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Otvorenie
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2011
Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu
Mesta Poprad za I. polrok 2011
Návrh na schválenie účasti Mesta Poprad v Asociácii komunálnych
ekonómov Slovenskej republiky
Rôzne a záver

1.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Marián Barilla, ktorý všetkých
privítal a vyzval, aby sa vzájomne predstavili, pretože to bolo prvé zasadnutie komisie po
voľbách v r. 2010. Následne predseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol
žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
2.)
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2011 komisii predložila pani Ing. Jitka
Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že z dôvodu nových
skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov sú navrhované zmeny
rozpočtu z dôvodov:
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na zasadnutí dňa 22.06.2011 uznesením č. 198/2011
schválilo účasť Mesta Poprad v združení bez právnej subjektivity s Prešovským samosprávnym
krajom na realizáciu stavby „Prestavba križovatky ciest v Poprade na ulici Slovenského odboja,
Partizánska, Bernolákova na okružnú križovatku“. V nadväznosti na túto skutočnosť bola
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uzatvorená zmluva o združení č. 384/2011/0P, kde boli dohodnuté podmienky financovania
stavby, konkrétne Mesto Poprad uhradí 1/3 nákladov stavby a Prešovský samosprávny kraj
Prešov 2/3 nákladov stavby. V priebehu I. polroka 2011 prebehlo výberové konanie
na zhotoviteľa prestavby križovatky, s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo s rozpočtovým
nákladom stavby vo výške 638 843,62 €. Na základe dohodnutých podmienok, Mesto Poprad
poskytne na financovanie stavby 212 947,87 € a Prešovský samosprávny kraj Prešov
425 895,75 €. Vzhľadom na to, že uvedené združené prostriedky Prešovským samosprávnym
krajov v Prešove nie sú zapracované do rozpočtu Mesta Poprad, navrhujeme túto situáciu riešiť
nasledovným rozpočtovým opatrením.
Ďalšia úprava rozpočtu vyplýva zo zníženia výmery prenajatej plochy pre HK Poprad, s.r.o.
z dôvodu pôsobenia ďalšieho hokejového klubu v priestoroch zimného štadióna. Vzhľadom na
túto skutočnosť, odbor školstva, mládeže a športu požiadal o zníženie dotácie z rozpočtu Mesta
Poprad pre HK Poprad, s.r.o. na prevádzkové náklady o 5 970 €.
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Poprad na prevádzkové náklady vo výške
9 250 € predložil odbor školstva, mládeže a športu v nadväznosti na žiadosť HC LEV Poprad,
s.r.o., čo navrhujeme riešiť presunom z dotácie HK Poprad, s.r.o. a z prevádzkových nákladov
zimného štadióna.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad, uznesením č. 8/2011 schválilo rozpočet kapitálových
výdavkov na rok 2011 vo výške 30 000 € na nákup motorového vozidla – multikáry pre
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Finančné prostriedky v objeme 9 820 € boli úpravou
rozpočtu, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 156/2011 presunuté na odbor
výstavby za účelom prípravy stavieb súvisiacich s revitalizáciou cintorína vo Veľkej a výstavbou
parkovísk pri cintoríne v Spišskej Sobote.
Vzhľadom na to, že nákup špeciálneho nákladného vozidla zrealizuje mesto, navrhujeme
kapitálové výdavky vo výške 20 180 € presunúť z kapitálových výdavkov schválených
pre Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad na odbor organizačný.
Po diskusii k úpravám rozpočtu v rámci jednotlivých programov dal predseda komisie hlasovať
o stanovisku k úprave rozpočtu Mesta Poprad na rok 2011. Úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok
2011 finančná komisia jednomyseľne odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
schváliť (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
3.)
Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad
za I. polrok 2011 komisii prezentovala pani Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru
MsÚ Poprad. Prítomných oboznámila s plnením príjmov a čerpaním výdavkov rozpočtu na rok
2011, ktorý
po vykonaných úpravách k hodnotenému obdobiu t. j. k 30. 06. 2011 činí
30 837 090 €. Skutočné plnenie príjmov za I. polrok 2011 dosiahlo výšku 14 699 939 €, čo je
47,67 % z upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov predstavuje čiastku 12 388 266 €, t. j.
40,17 % oproti upravenému rozpočtu. Po odpočítaní finančných operácií príjmov a
výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, príjmy
mesta za I. polrok 2011 činia 14 521 754 € a výdavky mesta za I. polrok 2011
sú vo výške 12 306 941 €. Po vykonaných úpravách, rozpočtové hospodárenie
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mesta za I. polrok 2011 skončilo prebytkom vo výške 2 214 813 €. Kladný výsledok
hospodárenia ovplyvnilo zaostávajúce čerpanie miezd a poistného v rozpočtových organizáciách
a zároveň nízke čerpanie kapitálových výdavkov, ktoré sú za obdobie I. polroka 2011
vyčerpané iba na 3,8 %.
Diskusiu otvoril pán Ing. Jozef Švagerko k téme pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k 30. 06. 2011. Prebehla diskusia, v ktorej sa
pozornosť venovala neplatičom, ktorých nie je možné zastihnúť na adrese trvalého resp.
prechodného pobytu a prihlásených na trvalý pobyt len s uvedením obce: POPRAD. U týchto
neplatičov len narastajú pohľadávky, ale v zmysle zákona 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nie je možné dane
a poplatok nevyrubiť. Uvedený problém bude možné riešiť až po prípadnej zmene legislatívy.
Pán Ing. Jozef Švagerko taktiež uviedol, že sa samosprávy nemôžu spoliehať na 100 % plnenie
príjmov rozpočtu v oblasti dane z príjmov fyzických osôb (podielová daň).
Ďalej sa diskutovalo k vyššiemu čerpaniu rozpočtu (864 €, t.j. čerpanie na 90,95 %) v programe
14 – Sociálna pomoc, podprograme 14.3 – Pochovávanie bezprístrešných občanov. Pochovanie
občanov je mesto povinné
zabezpečiť v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o
pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila
totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo
k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom
území sa ľudské pozostatky našli. V merateľnom ukazovateli je vyčíslená hodnota - počet
pochovaných ktorým mesto Poprad zabezpečí pochovanie. Tento merateľný ukazovateľ mesto
nemôže ovplyvniť. V I. polroku 2011 Mesto Poprad zabezpečovalo pochovanie
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bezprístrešných občanov.
Tému školstva na území mesta Poprad otvorila Mgr. Alena Madzinová, ktorá sa zaujímala
o jeho finančné zabezpečenie, nakoľko v niektorých obciach a mestách už mali problém
s financovaním školstva. Reagovala pani Ing. Jitka Púčiková, ktorá uviedla, že doteraz mesto
nekrátilo finančné transfery jednotlivým školským zariadeniam.
Po ukončení diskusie dal predseda komisie Ing. Marián Barilla hlasovať o stanovisku pre mestské
zastupiteľstvo. Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad Rozbor
hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok 2011 zobrať
na vedomie, (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa:
žiaden člen komisie).
4.)
K štvrtému bodu programu zasadnutia opäť vystúpila pani Ing. Jitka Púčiková, vedúca
ekonomického odboru MsÚ Poprad, v ktorom prítomných oboznámila s predmetmi činností
Asociácie komunálnych ekonómov Slovenskej republiky. Po diskusii o profesných asociáciách
dal predseda komisie hlasovať o stanovisku komisie pre MsZ. Finančná komisia odporučila
Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť účasť Mesta Poprad v Asociácii komunálnych
ekonómov Slovenskej republiky, (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen
komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
5.)
V bode programu rôzne vystúpil pán Ing. Jozef Švagerko a prítomných oboznámil
o pripravovanej zmene v oblasti daňovej a colnej správy. Upozornil na fakt, že pravdepodobne od
decembra 2011 na daňovom úrade v Poprade už nebude pracovník, ktorý metodicky usmerňuje
obce a mestá. Takýto pracovník by mal byť pre našu oblasť v Starej Ľubovni.
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Pani Ing. Jitka Púčiková členov finančnej komisie upovedomila aj o ďalšom materiály – Návrh
na súhlas s vyradením hnuteľného majetku obchodnej spoločnosti TV Poprad, s.r.o. a predaj
vyradeného hnuteľného majetku verejnou obchodnou súťažou, ktorý bude predmetom rokovania
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 24. 08. 2011. Uvedený materiál je ešte len
rozpracovaný.
Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné uznesenia:
1.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť úpravu
rozpočtu Mesta Poprad na rok 2011.
2.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad zobrať na vedomie
Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad
za I. polrok 2011.
3.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť účasť
Mesta Poprad v Asociácii komunálnych ekonómov Slovenskej republiky.

V Poprade, dňa 11. 08. 2011

Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Ing. Marián Barilla, v. r. predseda
Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
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