FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 31. 01. 2014
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 31. 01. 2014, 13:30 hod. – 14:30 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. Jana Andrássyová, člen komisie
Ing. Ľudmila Lépešová
Miroslav Glevaňák, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014
Rôzne - Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014
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), Ing. Švagerko prišiel v priebehu zasadnutia, po
hlasovaní o programe zasadnutia.
2.)
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad unesením č. 281/2013 zo dňa 10. 12. 2013 schválilo
rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2014. Z dôvodu zmeny vecnej náplne kapitálových
výdavkov v programovom rozpočte na rok 2014 na úseku dopravy, verejného osvetlenia a športu,
ako aj z dôvodu nových skutočností, ktoré si vyžadujú úpravu rozpočtu bežných príjmov
a bežných výdavkov, navrhujeme nasledovné rozpočtové opatrenie:
V súlade s § 8 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 16
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujeme do rozpočtu
príjmov a výdavkov zapojiť účelovo určené zdroje štátneho rozpočtu v celkovej výške 125 670
€, ktoré boli mestu v roku 2013 poukázané, ale v uvedenom roku neboli vyčerpané. Konkrétne
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pre úsek školstva vo výške 101 457,50 €, pre úsek sociálnej pomoci vo výške 20 515,06 €, pre
úsek matričnej činnosti vo výške 2 475,79 € a pre úsek bývania – ŠFRB vo výške 1 216,98 €.
Súčasťou schváleného rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 sú aj finančné prostriedky štátneho
rozpočtu vo výške 199 680 € určené pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na území
mesta. Zákonom č. 485/2013 Z.z. zo dňa 28.11.2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, bolo zmenené
financovanie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb tak, že finančné prostriedky od roku
2014 neprechádzajú rozpočtami miest a obcí. S ohľadom na uvedené navrhujeme schválené
finančné prostriedky vo výške 199 680 € vyňať (znížiť rozpočet príjmov aj výdavkov) z rozpočtu
mesta na rok 2014.
Na základe prerokovávaného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2014 dňa
12.02.2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/2013 o financovaní
základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území
mesta Poprad navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov mesta v programe 9 –
Vzdelávanie o celkovú čiastku 45 470 € s cieľom zabezpečenia skvalitnenia podmienok
fungovania jednotlivých zariadení školského stravovania v meste Poprad.
Na základe žiadosti oddelenia školstva, mládeže a športu o zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov,
podprogram 11.2 – Grantová podpora športu, o čiastku 1 700 € z dôvodu poskytnutia dotácie
Športovému klubu Zemedar Poprad – Stráže, navrhujeme schváliť do rozpočtu mesta dotáciu na
úhradu nájmu a prevádzkových nákladov pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže na rok
2014 a zároveň o uvedenú čiastku zvýšiť rozpočet bežných výdavkov mesta na rok 2014.
Odbor výstavby MsÚ Poprad z dôvodu zabezpečenia vyššej bezpečnosti chodcov na území mesta
požiadal o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov prvku 7.4.4 – Osvetlenie priechodov pre
chodcov vo výške 66 000 € z dôvodu zabezpečenia a realizácie osvetlenia nasledovných
priechodov pre chodcov: jeden priechod na Ul. slov. odboja - Karpatská ul., dva priechody na
frekventovanom pešom ťahu centrum JUH III na vetve medzi cestami I/67 a I/18 a tri priechody
na Ul. Alžbetina. Zároveň navrhujeme do programového rozpočtu mesta doplniť cieľ:
zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov, merateľný ukazovateľ: počet
nových osvetlených priechodov pre chodcov s cieľovou hodnotou: 6.
Odbor výstavby požiadal o zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov vo výške 5 000 €
do podprogram 8. 3 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia, z dôvodu zmeny navrhovaného
technického riešenia stavby Rekonštrukcia VO a miestneho rozhlasu Továrenská štvrť Poprad –
Matejovce, ktorá je súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2014.
V rámci procesu investičnej prípravy realizácie stavby - Prestavba areálu futbalového štadióna
v Poprade – Veľkej vznikla potreba realizácie druhého vstupu na futbalový štadión s prístupovým
chodníkom a súvisiacimi stavebnými objektmi pokladne a bufetu, oplotenia v smere od
tenisových kurtov vrátane vstupnej brány, nových futbalových bránok, striedačiek, kabíny pre
rozhodcu, zastávok a ochranných sietí za bránkami, ktoré predstavujú zvýšenie už schváleného
rozpočtu uvedenej stavby o čiastku 73 000 €. Odbor výstavby s ohľadom na uvedené požiadal o
zvýšenie kapitálových výdavkov vo výške 73 000 € v prvku 11.3.3 – Futbalový štadión.
Mesto Poprad v schválenom rozpočte na rok 2014 zahrnulo do realizácie nasledovné stavby:
Rekonštrukcia MK - Ul. Hviezdoslavova v Poprade a Rekonštrukcia MK - Ul. Alžbetina
v Poprade - II. etapa a Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade - II. etapa + I. etapa (chodník).
Z dôvodu predpokladanej komplikovanej dopravnej situácie, ktorá by vyvstala počas realizácie
vyššie uvedených stavieb, odbor výstavby navrhuje v roku 2014 vypustiť realizáciu
Rekonštrukcie MK – Ul. Hviezdoslavova a doplniť Rekonštrukciu MK Ul. Alžbetina o I. etapu.
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Schválením tejto zmeny vecnej náplne kapitálových výdavkov dochádza k zníženiu potreby
finančných zdrojov v čiastke 90 200 € (rozdiel medzi predpokladanými výdavkami na realizáciu
Ul. Hviezdoslavovej a Ul. Alžbetinej – I. etapa).
Vyššie vzniknuté potreby kapitálových výdavkov v celkovej výške 144 000 € (66 000 € osvetlenie priechodov pre chodcov, 5 000 € - VO Matejovce a 73 000 € FŠ Poprad – Veľká)
navrhujeme čiastočne riešiť úsporou vzniknutou v rámci rekonštrukcií miestnych komunikácií
vo výške 90 200 € a čiastočne zvýšením prevodu z rezervného fondu mesta vo výške 53 800 €.
S ohľadom na zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov o čiastku 47 170 € (45 470 € - vzdelávanie,
1 700 € - dotácia šport. klubu) dochádza v tejto sume k zníženiu prebytku bežného rozpočtu
mesta na rok 2014 a s tým súvisí potreba zvýšenia finančných prostriedkov z prevodu rezervného
fondu mesta na zabezpečenie realizácie investícií mesta. Na základe uvedeného navrhujeme
schváliť zvýšenie prevodu z rezervného fondu mesta na celkovú výšku 5 660 110 €.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 a poskytnutie dotácie na úhradu nájmu a prevádzkových nákladov pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže na rok 2014 vo výške 1 700 €,
(za: hlasovalo 6 členov komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen komisie).
3.)
Rôzne - Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 10.12.2013 schválilo rozpočet
Mesta Poprad na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 a zároveň schválilo uznesením č.
283/2013 vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku
2014 na finančné krytie kapitálových aktivít. V nadväznosti na zmenu rozpočtu Mesta Poprad
predloženú na schválenie Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad dňa 12.02.2014, ktorou sa
dopĺňajú a vypúšťajú niektoré kapitálové aktivity Mesta Poprad, je potrebné schváliť nové vecné
použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014. Na základe
vyššie uvedeného predkladáme návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta
Poprad č. 283/2013 zo dňa 10.12.2013 a v súlade s ustanovením § 15 ods. 2 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení predkladáme návrh na schválenie vecného použitia
finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014 v celkovom objeme
5 660 110,00 € na finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
a) Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade,
b) Revitalizácia zelene a oddychových plôch – Ul. Na letisko Poprad – Veľká,
c) Revitalizácia zelene a oddychových plôch na sídlisku JUH I, Ul. Tomášikova v Poprade,
d) Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade – Veľkej,
e) Rekonštrukcia mostov a komunikácie Ul. Športová,
f) Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Pod bránou v Spišskej Sobote (vrátane
archeologického prieskumu),
g) Rekonštrukcia MK a chodníkov na ul. Slavkovská v Spišskej Sobote (vrátane
archeologického prieskumu),
h) Rekonštrukcia MK – Ul. Alžbetina v Poprade – II. etapa + I. etapa,
i) Rekonštrukcia MK 1. mája v Poprade – II. etapa + I. etapa (chodník),
j) Parkovisko pri cintoríne v Spišskej Sobote (vrátane archeologického prieskumu),
k) Vstavba výťahu v budove na Podtatranskej ulici 1/149,
l) Osvetlenie priechodov pre chodcov.
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Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
vecnú náplň použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014, (za: hlasovalo 6 členov
komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen komisie).
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 schváliť:
zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 a poskytnutie dotácie na úhradu nájmu a prevádzkových nákladov pre Športový klub Zemedar Poprad - Stráže na rok 2014 vo výške 1 700 €.
2.) Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť:
vecnú náplň použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2014.

V Poprade, dňa 31. 01. 2014
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

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