FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 16. 11. 2011
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 16. 11. 2011, 14:30 hod. – 16:30 hod.
Členovia komisie, hostia, 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. Zita Kozlerová, hlavná kontrolórka Mesta Poprad
Ing. Oľga Netočná, prednostka MsÚ Poprad
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 1/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad
3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 10/2008
o miestnych daniach
4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 11/2008
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014
6. Rôzne
7. Záver
1.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Marián Barilla, ktorý všetkých
privítal. 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).
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2.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad predložila členom
komisie Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 1/2011
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. K predloženému návrhu uviedla, že Mestské
zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 85/2011 zo dňa 18. 04. 2011 schválilo Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad
a uznesením č. 319/2011 zo dňa 26. 10. 2011 schválilo Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad (ďalej len
„VZN č. 1/2011“).
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v § 15 ods. 1
upravuje aj povinnosť obce zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie
záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho
akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie, zabezpečovať odbornú
prípravu obecného hasičského zboru a vykonávať preventívno-výchovnú činnosť. Podľa § 23, §
24 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov obec
vykonáva preventívne protipožiarne kontroly.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
v znení neskorších predpisov upravuje v § 37 ods. 1 organizáciu ochrany pred požiarmi v obci
prostredníctvom požiarneho poriadku obce a v § 42, § 43 obsah preventívnych protipožiarnych
kontrol.
Podľa Článku II. Požiarneho poriadku mesta Poprad schváleného uznesením č. 40/2006
bod B. 1100 af) Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 28. 07. 2006 pri zabezpečení
ochrany pred požiarmi v meste Poprad sa Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v rozsahu svojej
pôsobnosti
podieľa na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi
u Dobrovoľných hasičských zborov mesta a zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na
materiálno-technické vybavenie mestského hasičského zboru, výstavbu, resp. údržbu hasičskej
zbrojnice a zdrojov vody na hasenie požiarov.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Dodatok č. 2 k
Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Poprad (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa:
žiaden člen komisie).
3.)
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 10 / 2008
o miestnych daniach členom komisie predložila Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického
odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že s účinnosťou od 1. januára 2012 bol dňa 1. decembra
2009 schválený zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento zákon nahrádza doteraz platný zákon č. 511/1992 Zb. z 30. septembra 1992 o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších
predpisov. Z tohto dôvodu upravujeme text v § 14 ods. 3. V dodatku č. 1 navrhujeme ďalej
zaokrúhliť sadzby niektorých daní z dôvodu zlepšenia manipulácie s hotovosťou pri platení
daní, lepšej prehľadnosti a zapamätateľnosti pre občanov, nakoľko pôvodné sadzby boli
prepočítané na 2 desatinné miesta v súvislosti so zavedením meny euro v SR.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Poprad č. 10 / 2008 o miestnych daniach (za:
hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
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4.)
K štvrtému bodu programu zasadnutia opäť vystúpila pani Ing. Jitka Púčiková, vedúca
ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2012
ruší zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene v sústave finančných
orgánov v znení neskorších predpisov. Z toho dôvodu je potrebné zmeniť texty vo všeobecne
záväznom nariadení, ktoré sa odvolávajú na zákon SNR č. 511/1992 Zb.
Podľa § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady poplatok vyrubí obec platobným výmerom, a ak poplatník
preukáže, že využíva množstvový zber, obec poplatok nevyrubí platobným výmerom. Keďže
mesto pri preukázanom množstvovom zbere doteraz poplatok vyrubuje platobným výmerom,
je potrebné uvedené zosúladiť so zákonom. Navrhovanou úpravou mesto v prípade
množstvového zberu poplatkovú povinnosť a spôsob platenia poplatku určí rozhodnutím.
Na území mesta sú okrem zberných nádob KUKA o objeme 110 litrov aj zberné nádoby
o objeme 120 litrov. Z uvedeného dôvodu je potrebné pre množstvový zber doplniť sadzbu za
jeden liter odpadu pri zbere do nádob KUKA o objeme 120 litrov.
Pri oboch druhoch zberných nádob KUKA je sadzba poplatku za jeden liter rovnaká.
Dôvodom na vypracovanie návrhu na zvýšenie sadzieb poplatku je skutočnosť, že sadzby
poplatku boli upravované naposledy s účinnosťou od 01.01.2008, pričom za obdobie rokov 2008
až 2011 došlo k nárastu nákladov súvisiacich so zberom, vývozom a likvidáciou odpadov. Podľa
doteraz platných sadzieb rozpočtované prostriedky na tento účel nepostačujú na pokrytie
nákladov. V roku 2010 rozdiel medzi skutočnými nákladmi a výberom činil viac ako 430 tis. eur,
pre rok 2011 to bude ešte vyššia čiastka. Náklady prevyšujúce rozpočtované prostriedky musí
mesto hradiť prostriedkami z iných zdrojov.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Poprad č. 11 / 2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady (za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol
žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
5.)
Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 komisii
predložila pani Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že
rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 29 337 640 €.
Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 27 604 860 €, bežné výdavky vo výške 27 306 290 €,
kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 850 000 € a kapitálové výdavky vo výške 1 896 800
€. Prebytok bežného rozpočtu vo výške 134 550 € je použitý na splácanie istiny z úverov
a lízingov a vo výške 164 020 € na krytie kapitálových výdavkov. Súčasťou rozpočtu príjmov
a výdavkov sú finančné operácie. V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu na
krytie kapitálových výdavkov a vo výdavkovej časti sú to splátky istín z úverov a lízingov.
Rozpočet na roky 2013 – 2014 je taktiež navrhnutý ako vyrovnaný so zapojením finančných
prostriedkov z rezervného fondu.
V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám podnikateľom, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta, vyplývajúce pre
nich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, neštátnym školským zariadeniam
a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z dôvodu presunu kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.
Ing. Púčiková postupne spomenula niektoré skutočnosti z navrhovaného rozpočtu príjmov, ktoré
sa výraznejšie odlišovali od schváleného rozpočtu na rok 2011 a vo výdavkovej časti rozpočtu
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konkrétne spomenula všetky navrhované kapitálové výdavky, navrhované rozdelenie dotácií
a skutočnosti, ktoré sa výraznejšie odlišovali od výdavkovej časti schváleného rozpočtu na rok
2011.
V závere navrhovaný rozpočet zhodnotila a podporila hlavná kontrolórka Mesta Poptrad pani Ing.
Zita Kozlerová.
Po ukončení diskusie dal predseda komisie Ing. Marián Barilla hlasovať o stanovisku pre mestské
zastupiteľstvo. Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť
rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014 (za: hlasovalo 6 členov
komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen komisie).
6.)
K bodu rôzne nebol pripravený žiaden materiál, ani žiaden z členov finančnej komisie
nepožiadal a doplnenie žiadneho bodu rokovania.
7.)

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 Dodatok
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií
z rozpočtu Mesta Poprad v znení dodatku č. 1,
2.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Dodatok
č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 10/2008 o miestnych daniach,
3.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Dodatok
č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Poprad č. 11/2008 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
4.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť rozpočet
Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 – 2014.

V Poprade, dňa 16. 11. 2011

Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

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