FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 16. 08. 2012
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 16. 08. 2012, 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 – p. Pčola meškal, nezúčastnil sa prerokovávania prvých
dvoch bodov programu
Ing. Jana Andrássyová, člen komisie
Ing. Ľudmila Lépešová, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Ing. Marta Šimonovičová, vedúca oddelenia daní a poplatku MsÚ Poprad
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o povinnosti správcu dane ukladať pokuty podľa zákona č. 563/2009
Z.z. o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1.1.2012.
3. Rôzne – podnet p. Perunkovej, obyvateľky mesta
4. Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad
za I. polrok 2012
5. Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012
6. 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 6 členov komisie, proti: nebol žiaden
člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
2.)
Informáciu o povinnosti správcu dane ukladať pokuty podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorý je účinný od 1.1.2012 členom finančnej komisie predložila Ing. Jitka Púčiková,
vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad. Pani Mgr. Madzinová navrhla na určenie výšky
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pokút určiť sadzobník, čo odporuje stanovisku finančného riaditeľstva ako odvolacieho orgánu
miest a obcí, ktoré pri ukladaní pokút odporúča pri každom konkrétnom prípade zvážiť jej výšku
podľa závažnosti, trvania a následkov protiprávneho stavu v nadväznosti na § 155 ods. 3
daňového poriadku a spôsob prihliadnutia na spomenuté atribúty musí byť obsiahnutý aj
v odôvodnení. Pán Ing. Švagerko navrhol, aby výšku pokuty určovala na tento účel zriadená
komisia.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad zobrať na vedomie:
Informáciu o povinnosti správcu dane ukladať pokuty podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1.1.2012.
(za: hlasovalo 6 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
3.)

Rôzne:
Podnet obyvateľky mesta pani Perunkovej k uplatneniu úľavy na poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a k predkladaniu požadovaných dokladov preukazujúcich
neprítomnosť členov rodiny pani Perunkovej v meste Poprad v danom spoplatňovacom období.
Pani Perunková požadovala, aby doklady, ktoré preukazujú pobyt občanov mesta boli iné ako
je schválené vo VZN mesta Poprad č. 11/2008 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Po prerokovaní tohto podnetu finančná komisia odporučila ekonomickému odboru MsÚ
zapracovať zjednodušenie preukazovania pobytu do návrhu nového pripravovaného VZN
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s navrhovanou účinnosťou
od 01.01.2013 tak, aby z dvoch dokladov, ktoré momentálne súčasne (oba doklady spolu)
preukazujú pobyt v zahraničí a to doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad
prihlasovania obyvateľstva, rezidentské povolenie) a potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia
o trvaní pracovného pomeru (nie pracovná zmluva) postačoval len jeden z uvedených
dokladov na preukázanie pobytu v zahraničí.
(za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
4.)
Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad za I. polrok
2012 členom finančnej komisie predložila a zdôvodnila Ing. Jitka Púčiková, vedúca
ekonomického odboru MsÚ Poprad.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad zobrať na vedomie:
Rozbor hospodáreni a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad
za I. polrok 2012.
(za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
5.)
Návrh na úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012 komisii predložila Ing. Jitka
Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad, ktorá uviedla, že úprava rozpočtu
je z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok
2012 na úseku interných služieb, dopravy, verejného osvetlenia a športu, ako aj z dôvodu nových
skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
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a) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Poprad
v roku 2012 vo výške 150 000,00 € na finančné krytie kapitálovej aktivity – Nákup Pódia
s prestrešením.
(za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
6.)

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:
a) úpravu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2012,
b) doplnenie vecného použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu Mesta Poprad
v roku 2012 vo výške 150 000,00 € na finančné krytie kapitálovej aktivity – Nákup Pódia
s prestrešením.
2.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad zobrať na vedomie:
a) Informáciu o povinnosti správcu dane ukladať pokuty podľa zákona č. 563/2009 Z.z.
o správe daní (daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1.1.2012,
b) Rozbor hospodárenia a monitorovanie programového rozpočtu Mesta Poprad
za I. polrok 2012.
3.) Finančná komisia odporúča ekonomickému odboru MsÚ zapracovať zjednodušenie
preukazovania pobytu do návrhu nového pripravovaného VZN o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s navrhovanou účinnosťou od 01.01.2013 tak,
aby z dvoch dokladov, ktoré momentálne súčasne (oba doklady spolu) preukazujú pobyt
v zahraničí a to doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí (úrad prihlasovania
obyvateľstva, rezidentské povolenie) a potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia o trvaní
pracovného pomeru (nie pracovná zmluva) postačoval len jeden z uvedených dokladov
na preukázanie pobytu v zahraničí.
(za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
V Poprade, dňa 16. 08. 2012
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

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