FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 08. 04. 2013
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 08. 04. 2013, 14:30 hod. – 16:00 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. Jana Andrássyová, člen komisie
Ing. Ľudmila Lépešová, člen komisie
Miroslav Glevaňák, člen komisie
Ing. Zita Kozlerová, hlavná kontrolórka mesta
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012
Rôzne
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).
2.)
Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012 uviedla Ing. Jitka Púčiková, vedúca
ekonomického odboru, ktorá zhodnotila hospodárenie mesta za rok 2012 a uviedla, že hlavným
ekonomickým nástrojom Mesta Poprad
je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol
na rok 2012 schválený mestským zastupiteľstvom dňa 7. 12. 2011 uznesením MsZ č.
339/2011 ako vyrovnaný vo výške 29 337 640 €.
V hodnotenom období (rok 2012) bolo vykonaných celkom 16 rozpočtových opatrení, z toho
7 úprav rozpočtu schválilo mestské zastupiteľstvo a 9 bolo vykonaných v súlade s uznesením
MsZ č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011, ktoré poverilo primátora mesta vykonávať zmeny
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rozpočtu u príjmov z položky na položku v celom rozsahu; u výdavkov z oddielu na oddiel a z
programu do programu mesačne do výšky 17 tis. €, v rámci oddielu a
programu medzi
jednotlivými
triedami, podtriedami, položkami a podpoložkami v celom rozsahu.
Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení upravený rozpočet príjmov a výdavkov roku
2012 dosiahol výšku 30 229 190 €.
Skutočné plnenie príjmov za rok 2012 dosiahlo výšku 30 136 422,66 €, čo predstavuje plnenie
na 99,7 % upraveného rozpočtu, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 30 037 167,38 €.
Čerpanie výdavkov bolo vo výške 29 178 803,58 €, t. j. čerpanie na 96,5 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 29 042 564,83 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 po úprave o finančné operácie
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 predstavuje
čiastku 994 602,55 €. V súlade s § 16 ods. 6 nie je možné započítať do rozpočto-vého
hospodárenia účelové finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2012 v celkovom objeme
118 669,58 €.
V tom finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2012 v objeme
118 409,58 €:
- vo výške 104 340,04 € pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. 2012 a použité
do 31. 3. 2013;
- vo výške 14 069,54 € (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov –
CSS Poprad v objeme 13 824,00 €, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej
správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 245,54 €) mestu poukázané v roku 2012
a v roku 2013 vrátené do štátneho rozpočtu.
Ďalej nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia zostatok cudzích finančných
prostriedkov – vrátená nevyčerpaná dotácia z grantových prostriedkov vo výške 260,00 €, ktoré
budú v roku 2013 vrátené na mimorozpočtový účet mesta.
Po zohľadnení týchto skutočností, rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2012 skončilo
prebytkom vo výške 875 932,97 €.
Upravený výsledok hospodárenia vo výške 875 932,97 €, znížený o zostatok finančných
operácií v objeme 36 983,47 € a znížený o čiastku 27 657,20 € na tvorbu fondu prevádzky,
údržby a opráv podľa §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, navrhujeme vo výške prebytku 811 292,30 € podľa §15 zákona 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení usporiadať nasledovne:
prevodom vo výške 716 902,75 € do Rezervného fondu Mesta Poprad
a
prevodom vo výške 94 389,55 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
- zobrať na vedomie
1. Správu nezávislého auditora
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a
- schváliť
1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012.
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2012 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie
výdavkov za rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2012
uvedené v tabuľke č. 3.
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2012 vo výške 875 932,97 €.
5. Prevod prebytku vo výške 716 902,75 € do Rezervného fondu Mesta Poprad.
6. Prevod prebytku vo výške 94 389,55 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
7. Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 545 501,67 €
do Rezervného fondu Mesta Poprad.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2012 takto:
a) Správa mestských komunikácií Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2012 - kladný vo výške 30 278,28 €, z toho z hlavnej činnosti
v čiastke 2 878,74 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25
zákona č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
a z podnikateľskej činnosti v čiastke 27 399,54 €, ktorý bude v uvedenej výške v priebehu
roka 2013 použitý ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava
a údržba mestských komunikácií).
b) Redakcia novín Poprad – noviny občanov
Výsledok hospodárenia za rok 2012 - záporný vo výške 9 799,15 €, ktorý organizácia
preúčtuje na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov a stratu vysporiada z kladných
hospodárskych výsledkov budúcich období.
9. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2012 bez výhrad.
(za: hlasovalo 7 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
3.)
V rámci bodu Rôzne Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru informovala
o pripravovanej zmene rozpočtu na rok 2013, ktorá je potrebná z dôvodu zmeny vecnej náplne
kapitálových výdavkov v programovom rozpočte na rok 2013 na úseku dopravy, školstva, športu
a prostredia pre život ako aj z dôvodov nových skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu
bežných príjmov a bežných výdavkov. Najpodstatnejšie navrhované zmeny rozpočtu súvisia
s požiadavkami SMK Poprad a ZŠ s MŠ Vagonárska ul.
Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad požiadala mesto o navýšenie
rozpočtu bežných výdavkov pre rok 2013 vo výške 150 000 € z dôvodu realizácie veľkoplošných
opráv mestských komunikácií a chodníkov po zimnom období. Celkové náklady na opravu
chodníkov sú predpokladané vo výške 40 000 €, čo predstavuje opravy v objeme cca 4 000 m2
a predpokladaná výška nákladov na opravu mestských komunikácií je v čiastke 154 500 €,
v objeme opráv cca 6 720 m2. Rozdiel medzi požadovaným zvýšením príspevku
a predpokladanými celkovými nákladmi uhradí SMK zo zisku z podnikateľskej činnosti za rok
2012.
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Základná škola s materskou školou, Vagonárska 1600/4, 058 01 Poprad – Spišská Sobota
požiadala o poskytnutie kapitálových finančných prostriedkov vo výške 110 000 € na riešenie
havarijného stavu strechy na budove, v ktorej sídli materská škola a školská jedáleň. Súčasný stav
strešného plášťa neplní funkciu hydroizolácie a tepelnej izolácie čím dochádza k zatekaniu do
učební, spální a k poškodzovaniu elektroinštalácie. Uvedený stav škola navrhuje riešiť
prestavbou plochej strechy budovy materskej školy a školskej jedálne na sedlovú strechu.
Vzniknutú situáciu navrhujeme riešiť schválením kapitálových výdavkov podprogramu 9.1.
– Materské školy vo výške 110 000 € na “Prestavbu plochej strechy budovy materskej školy
a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul. na sedlovú strechu“.
4.)

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 odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
- zobrať na vedomie
1. Správu nezávislého auditora
a
- schváliť
1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012.
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2012 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie
výdavkov za rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2012
uvedené v tabuľke č. 3.
4. Prebytok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2012 vo výške 875 932,97 €.
5. Prevod prebytku vo výške 716 902,75 € do Rezervného fondu Mesta Poprad.
6. Prevod prebytku vo výške 94 389,55 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
7. Prevod zostatku finančných prostriedkov z minulých období vo výške 545 501,67 €
do Rezervného fondu Mesta Poprad.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2012 takto:
a) Správa mestských komunikácií Poprad
Výsledok hospodárenia za rok 2012 - kladný vo výške 30 278,28 €, z toho z hlavnej činnosti
v čiastke 2 878,74 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25
zákona č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení
a z podnikateľskej činnosti v čiastke 27 399,54 €, ktorý bude v uvedenej výške v priebehu
roka 2013 použitý ako doplnkový zdroj financovania hlavnej činnosti organizácie (oprava
a údržba mestských komunikácií).
b) Redakcia novín Poprad – noviny občanov
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Výsledok hospodárenia za rok 2012 - záporný vo výške 9 799,15 €, ktorý organizácia
preúčtuje na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov a stratu vysporiada z kladných
hospodárskych výsledkov budúcich období.
9. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2012 bez výhrad.

V Poprade, dňa 08. 04. 2013
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

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