FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 30. 11. 2015
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka MsÚ na IV. poschodí

Dátum a čas konania: 30. 11. 2015, 14:00 hod. – 16:00 hod.
Členovia komisie, predkladatelia materiálov, hlavný kontrolór mesta, tajomník komisie:
Mgr. Štefan Pčola, predseda komisie
PharmDr. Beáta Sichrovská, podpredseda komisie
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie - účasť do cca 14:45 hod. – hlasovala o 3 bodoch
programu
Bohumil Košický, člen komisie
Ing. Darina Kováčová, člen komisie
Mgr. Peter Sklenka, člen komisie
Magdaléna Zadžorová, člen komisie
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Program:
1. Otvorenie
2. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach
3. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2015, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018
5. Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016
6. Rôzne
7. Záver

1.)
Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Mgr. Štefan Pčola, ktorý všetkých
privítal. Následne predseda komisie prítomných oboznámil s programom zasadnutia. Program
zasadnutia bol jednomyseľne schválený (za: hlasovali 7 členovia komisie, proti: nebol žiaden
člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie).
2.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovávania návrhu
Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach na zmenu rozpočtu
Mesta Poprad na rok 2015 uviedla:
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V platnosti je Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2014 o miestnych daniach, ktoré schválilo
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 247/2014 zo dňa 10.12.2014 a nadobudlo
účinnosť 01.01.2015.
Podľa § 15 ods. 1 písm. c) vyššie uvedeného všeobecne záväzného nariadenia od platenia dane za
psa je oslobodený pes, ktorého vlastník alebo držiteľ nadobudol zo zariadenia
pre túlavé a odchytené psy – útulku a karantény v meste Poprad.
Od 01.09.2015 Mesto Poprad prevzalo do svojej správy útulok pre túlavé psy. Vzhľadom
na to, že došlo jeho prevzatím k zmene názvu útulku a zároveň k zmene názvu dokladu
o osvojení psa z útulku, je potrebné upraviť ich zadefinovanie schválené vo Všeobecne záväznom
nariadení č. 13/2014 o miestnych daniach.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. ......., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach.
(za: hlasovali 7 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
3.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovávania návrhu
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ___/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady uviedla:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady predkladáme z dôvodu, že od 01.01.2016 nadobúda účinnosť
nový zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon č. 79/2015 Z. z.“), ktorý ustanovuje v § 81 ods. 20 povinnosť obci
od 01.01.2016
zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu. Povinnosť zavedenia množstvového
zberu drobného stavebného odpadu má priamy vplyv na spôsob vyrubovania miestneho poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“).
Článok V. zákona č. 79/2015 Z. z. od 01.01.2016 mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z., kde v §
78 odseku 1 dopĺňa nové písmeno c), ktoré stanovuje sadzbu poplatku pre drobné stavebné
odpady bez obsahu škodlivín v rozmedzí najmenej 0,015 eura a najviac
0,078 eura za
kilogram týchto odpadov. Zároveň Čl. V. zákona č. 79/2015 Z. z. od 01.07.2016 novým
spôsobom vymedzil v § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z., za čo sa poplatok platí.
Zákon č. 79/2015 Z. z. v § 80 definuje drobný stavebný odpad ako odpad z bežných udržiavacích
prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V predloženom návrhu všeobecne záväzného
nariadenia navrhujeme sadzbu poplatku, spôsob a lehotu zaplatenia poplatku pre fyzickú
osobu za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín tak, ako nám
to stanovuje § 83 zákona č. 582/2004 Z. z..
Pri určení sadzby poplatku sme vychádzali z reálneho množstva vyprodukovaného drobného
stavebného odpadu a zároveň nákladov na jeho likvidáciu v roku 2014. Celkové náklady mesta
na nakladanie s drobným stavebným odpadom v uvedenom období dosiahli výšku 92 676, 12 eur
za 2 133 t odpadu. Na základe uvedeného navrhujeme sadzbu poplatku stanoviť vo výške
0,0400 eura za kilogram odpadu. Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, správca dane
poplatok nevyrubí rozhodnutím. Poplatok za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez
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obsahu škodlivín poplatník zaplatí v hotovosti pri odovzdaní drobného stavebného odpadu
bez obsahu škodlivín v zbernom dvore. Poplatok sa vypočíta ako súčin skutočne odovzdaného
množstva drobného stavebného odpadu a navrhnutej sadzby poplatku.
Predloženým návrhom Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2015 sa nemenia
ostatné sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré sú uvedené vo
Všeobecne záväznom nariadení mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a nedochádza k zvyšovaniu sadzieb poplatku pre poplatníkov,
ktorými sú fyzické osoby, právnické osoby a podnikatelia v porovnaní s rokom 2015.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. …./2015 nadobudne účinnosť s poukazom na
ustanovenie § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
až dňa 01.01.2017 a to z nižšie uvedených dôvodov.
Zákonodarca zákonom č. 79/2015 Z. z. uložil obciam povinnosť zaviezť množstvový zber
odpadu a od 01.01.2016 zakomponoval do zákona č. 582/2004 Z. z. novú sadzbu a to sadzbu za
drobný stavebný odpad.
Nebola však prijatá zmena zákona č. 582/2004 Z. z., ktorou by bol do jeho ustanovení zavedený
samotný poplatok za drobné stavebné odpady.
Zákon č. 582/2004 Z. z. totiž v § 2 upravuje v ods. 1 miestne dane, ktoré obec môže ukladať
a v ods. 2 poplatky, ktoré obec musí uložiť. Týmto poplatkom je aj po novele stále len „poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady“, teda poplatok, ktorý obec vyrubuje
rozhodnutím podľa doteraz platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 14/2014 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Navyše každý poplatok resp. daň musí mať zákonom vymedzený predmet, daňovníka
(poplatníka), základ a sadzbu.
V ustanovení § 77 zákona č. 582/2004 Z. z., ktoré sa mení zákonom č. 79/2015 Z. z., však nie je
vymedzený predmet nového poplatku za drobné stavebné odpady.
Ustanovenie § 77 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. platné a účinné do 30.06.2016 znie: „Poplatok
sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú
na území obce,
okrem elektroodpadov, 26a) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb
a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. 26b.“
To znamená, že toto ustanovenie definuje len predmet doteraz zavedeného poplatku
za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Od 01.07.2016 znie § 77 ods. 1 nasledovne: „Poplatok sa platí za
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov,
d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu,
na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.26)“
Vzhľadom na uvedené zastávame názor, že touto novelou nebol do zákona č. 582/2004 Z. z.
riadne zavedený poplatok za drobné stavebné odpady (§ 2, § 77). Nakoľko však zákon č. 79/2015
Z. z. od 01.01.2016 zaviedol novú sadzbu za nový poplatok, navrhujeme prijať predložené
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. …./2015 s tým, že účinnosť nadobudne až
01.01.2017.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. ___/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
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stavebné odpady.
(za: hlasovali 7 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen
komisie).
4.)
Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovávania návrhu
rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 uviedla:
Hlavným ekonomickým nástrojom hospodárenia mesta v príslušnom roku, ktorým sa riadi
financovanie úloh, samosprávne funkcie a prenesený výkon štátnej správy, je rozpočet mesta.
V súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
zmien a doplnkov je rozpočet spracovaný na tri roky, t. j. na roky 2016 až 2018. Rozpočet
príjmov a výdavkov Mesta Poprad na rok 2016 je záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva roky, t. j. na roky 2017 a 2018 nie sú záväzné. Podľa ústavného zákona 493/2011 Z. z.
o rozpočtovej zodpovednosti a zákona č. 69/2012 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 523/2004
Z. z. s účinnosťou od 01. 03. 2012 súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet
verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového
roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové
roky.
Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných
dokumentov a legislatívnych noriem: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018,
ktorého súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2016, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2016,
zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon č.
564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, nariadenie
vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a platná
kolektívna zmluva na rok 2015 a kolektívna zmluva vyššieho stupňa.
Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 číslo MF/008154/2015-411, t.
j. príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa
ekonomickej klasifikácie (hlavné kategórie) s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh
programového rozpočtu so stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do
16 programov.
Návrh rozpočtu na roky 2016 – 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov a
samostatných oddelení MsÚ Poprad, rozpočtových a príspevkových organizácií mesta,
obchodných spoločností zo 100 %-nou účasťou mesta, súkromných a cirkevných škôl
a školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme.
Rozpočet Mesta Poprad na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške
38 187 520 €. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 33 933 800 €, bežné výdavky vo výške
32 785 110 €, kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 150 000 € a kapitálové výdavky vo
výške 4 873 800 €. Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný
v celkovej výške 1 148 690 €, vo výške 528 610 € je použitý na splácanie istiny z úverov
a splácanie tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku, vo výške 620 080 € na krytie kapitálových
výdavkov.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné
operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky rezervného fondu vo výške 4 102 720 € na krytie
kapitálových výdavkov a 1 000 € kurzové rozdiely; vo výdavkovej časti sú to splátky istín
z úverov a splátky tuzemskej istiny z dlhodobého záväzku.
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V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj k fyzickým osobám – podnikateľom a k
právnickým osobám pôsobiacim na území
mesta, vyplývajúce pre nich zo všeobecne
záväzných nariadení mesta a z uzatvorených zmluvných vzťahov. Z dôvodu presunu
kompetencií zo štátnej správy na samosprávu rozpočet mesta obsahuje aj finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu. Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj rozpočty príjmov a výdavkov
rozpočtových organizácií, príspevky príspevkovým organizáciám, ktorých zriaďovateľom je
Mesto Poprad a finančné vzťahy k obchodným spoločnostiam, v ktorých má mesto obchodný
podiel.

Príjmy (tabuľka č. 1)
Bilancia príjmovej časti rozpočtu tvorí východisko pre zostavenie výdavkovej časti rozpočtu pri
dodržaní podmienky vyrovnaného rozpočtu mesta pre nasledujúce obdobie.
Príjmy mesta
Príjmy
Mesta
Bežné
Kapitálové
FO príjmov
SPOLU

Schválený
rozpočet
na rok 2015
€
31 908 000
250 000
2 556 000
34 714 000

Rozpočet
po zmenách
na rok 2015
€
32 415 470
283 000
2 747 990
35 446 460

Návrh
rozpočtu
na rok 2016
€
33 933 800
150 000
4 103 720
38 187 520

Návrh
rozpočtu
na rok 2017
€
34 571 730
100 000
1 743 020
36 414 750

Návrh
rozpočtu
na rok 2018
€
35 019 330
100 000
1 244 420
36 363 750

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 31. 10. 2015

A) Bežné príjmy
Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v
roku 2015, na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2016 – 2018, v súlade s platnými
všeobecne záväznými nariadeniami mesta Poprad a zároveň zohľadňuje Kolektívnu zmluvu
vyššieho stupňa.
Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2016 vo výške 33 933 800 € vykazuje
celkovo nárast o čiastku 2 025 800 €, t. j. o 6,35 %, oproti schválenému rozpočtu na rok
2015. Na celkovom náraste bežných príjmov sa zásadne podieľa výnos dane z príjmov FO a to v
čiastke 1 300 000 €, v sume 22 500 € miestne dane a poplatok za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad a ďalej sa na náraste podieľajú predpokladané zvýšené transfery v rámci
verejnej správy vo výške 402 320 €.
Rozpočet bežných príjmov na obdobie rokov 2017 a 2018 predpokladá mierny nárast
oproti rozpočtu predchádzajúceho roku.
S ohľadom na novelu zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov FO
územnej samospráve, ktorou sa zmení výška výnosu dane z príjmov FO určená pre rok 2015 zo
68,50 % na 70,00 % t.j. o 1,5 % a zároveň so zohľadnením rizík v oblasti rastu zamestnanosti
a rastu miezd v roku 2016 rozpočtujeme výnos podielových daní pridelených samospráve zo
štátneho rozpočtu pre rok 2016 vo výške 16 500 000 €, čo predstavuje nárast o 8,55 % oproti
roku 2015.
Rozpočet bežných príjmov na úseku miestnych daní, t. j. dane z nehnuteľností, za psa, za
nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného
priestranstva a poplatku za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, je
napočítaný podľa platných VZN s prihliadnutím na očakávanú skutočnosť roku 2015, oproti
schválenému rozpočtu na rok 2015 predstavuje nárast celkovo o čiastku 22 500 € (z toho pri
5 / 14

dani z nehnuteľností predpokladáme nárast o 40 000, pri dani za ubytovanie nárast o 10 000 €,
ale predpoklad výberu pri poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad znižujeme o
čiastku 20 000 € a to z dôvodu stúpajúceho počtu poskytnutých úľav na uvedenom poplatku;).
MsZ mesta Poprad na decembrovom zasadnutí bude schvaľovať návrh nových VZN mesta
ohľadom daní a poplatku, v návrhu ktorých nedochádza ku zvýšeniu základných sadzieb daní
a výšky poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rozpočet príjmov z dividend na rok 2016 je rozpočtovaný vo výške 80 000 €, t.j. zníženie
o 20 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015.
S ohľadom na vývoj príjmov plynúcich z administratívnych poplatkov v roku 2015 (najmä
správnych poplatkov) rozpočtujeme v položke 221004 čiastku 250 000 €, t. j. pokles príjmov
o 67 700 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015, čo súvisí s klesajúcim počtom výherných
hracích automatov na území mesta Poprad a zároveň aj nižším výberom správnych poplatkov
v roku 2015.
Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb (položka 223001), ktoré sú
tvorené najmä príjmami za opatrovateľskú službu, príjmami z priemyselného parku, zimného
štadióna, nocľahárne a kultúrnej činnosti sú rozpočtované na úrovni schváleného rozpočtu na rok
2015, t. j. vo výške 1 163 200 €. Príjmy v položke 223002 – poplatky za materské školy a školské
zariadenia sú rozpočtované na rok 2016 na úrovni roku 2015 vo výške 432 160 €. Príjmy v
položke 223003 – poplatky za stravné sú na rok 2016 rozpočtované vo výške 450 000 €, čo
predstavuje nárast o 10 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 a súvisí
s predpokladaným nárastom počtu stravníkov z radu dôchodcov.
Úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 4 500 €, t. j. pokles
o 5 170 € oproti roku 2015, ktorý súvisí s pretrvávajúcou nízkou hlavnou úrokovou sadzbou
určenou ECB a zároveň súvisí s predpokladaným použitím zdrojov rezervného fondu v celkovej
výške 4 103 720 € a tým znížením možnosti uloženia voľných finančných zdrojov na
termínovaných vkladoch.
Návrh rozpočtu príjmov položky 312001 – transfery zo štátneho rozpočtu okrem
transferov na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2016 predstavuje čiastku
1 136 990 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 o čiastku 55 950 €. Uvedený
nárast v celkovej výške 50 000 € súvisí s rozpočtovaním finančných prostriedkov na rok 2016
(nerozpočtované v schválenom rozpočte na rok 2015) na zabezpečenie volieb do NR SR.
V oblasti osobitného príjemcu - dávok v hmotnej núdzi a rodinných prídavkov, projektu terénnej
komunitnej sociálnej práce, chránených dielní atď. sú rozpočtované na základe predpokladanej
skutočnosti roku 2015.
Na prenesený výkon štátnej správy (položka 312012) na úseku matriky, registra obyvateľstva,
bývania (ŠFRB), stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a ochrany
prírody je navrhovaný rozpočet transferov zo štátneho rozpočtu zhruba na úrovni transferov v
roku 2015.
Návrh rozpočtu transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na
úseku školstva pre rok 2015 je vo výške 7 368 910 €, čo predstavuje nárast o čiastku 343 060 €.
Uvedený nárast rozpočtujeme z dôvodu ďalšieho zvyšovania miezd pracovníkov školstva v roku
2016. V priebehu roka 2016 bude po zverejnení normatívu na žiaka ZŠ rozpočet uvedeného
transferu upravený a zároveň zohľadnený vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na úseku
školstva.
Bežné príjmy mesta
Príjmy

Schválený
rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Návrh
rozpočtu

Návrh
rozpočtu

Návrh
rozpočtu
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mesta
Daňové príjmy
(100)
Nedaňové
príjmy (200)
Transfery
(300)
SPOLU

na rok 2015
€
19 669 600

na rok 2015
€
19 706 250

na rok 2016
€
20 992 100

na rok 2017
€
21 555 100

na rok 2018
€
21 918 100

3 608 760

3 998 550

3 886 300

3 905 830

3 914 830

8 629 640

8 710 670

9 055 400

9 110 800

9 186 400

31 908 000

32 415 470

33 933 800

34 571 730

35 019 330

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 31. 10. 2015

B) Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy na rok 2015 sú navrhované vo výške 150 000 € a pozostávajú z príjmov za
predaj kapitálových aktív a za predaj pozemkov. Kapitálové príjmy v návrhu rozpočtu na roky
2016 a 2017 sú rozpočtované vo výške 100 000 €.
C) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (finančné operácie
príjmov)
Príjmami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018 sú prevody z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu a
kurzové rozdiely. Na rok 2016 rozpočtujeme prevod z rezervného fondu vo výške
4 102 720 € a kurzové rozdiely vo výške 1 000 €.

Výdavky (tabuľky č. 2 – 3 návrhu rozpočtu)
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2016 zohľadňuje vonkajšie skutočnosti ovplyvňujúce jeho
zostavenie a zároveň berie do úvahy, že rozpočty miest a obcí na rok 2016 nemajú predpokladané
obmedzenia vyplývajúce zo zákona 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. Návrh v plnej
výške nekorešponduje s požiadavkami správcov jednotlivých programov, pri zostavovaní návrhu
rozpočtu výdavkov bolo potrebné k jednotlivým požiadavkám pristupovať individuálne,
zohľadniť vzniknuté nové skutočnosti a premietnuť ich do návrhu rozpočtu výdavkov.
Rozpočet výdavkov bol po prerokovaní na úrovni vedenia mesta a po prekonzultovaní so
správcami programov rozpočtu prerozdelený v oblasti bežných výdavkov a výdavkov finančných
operácií do 15-tich programov rozpočtu. Kapitálové výdavky súvisiace s investičnými akciami
začatými a neukončenými v roku 2015- zádržné nevyplatené v roku 2015, každoročne sa
opakujúce kapitálové výdavky (výkup pozemkov a výdavky na rozvoj ISS, nákup výpočtovej
techniky a licencií) a kapitálové výdavky rozpočtované na investície s termínom začiatku ich
realizácie v januári 2015 sú taktiež alokované do 15-tich predložených programov rozpočtu.
Program 16 – Rezerva na kapitálové výdavky je vytvorená pre rok 2016 vo výške 100 000 €
z dôvodu vytvorenia finančného priestoru pre potreby schvaľovania spolufinancovania
mesta Poprad pri vstupoch do projektov v priebehu roka 2016 prioritne v sociálnej oblasti.
V rámci 15-tich programov boli vytvorené podprogramy a prvky, ktoré obsahujú ciele, merateľné
ukazovatele a komentár.
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Výdavky mesta
Výdavky
Mesta
Bežné
Kapitálové
FO výdavkov
SPOLU

Schválený
rozpočet
na rok 2015
€
31 407 110
3 170 790
136 100
34 714 000

Rozpočet
po zmenách
na rok 2015
€
31 785 860
3 523 500
137 100
35 446 460

Návrh
rozpočtu
na rok 2016
€
32 785 110
4 873 800
528 610
38 187 520

Návrh
rozpočtu
na rok 2017
€
33 171 350
2 713 000
530 400
36 414 750

Návrh
rozpočtu
na rok 2018
€
33 718 550
2 113 000
532 200
36 363 750

Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 31. 10. 2015

A) Bežné výdavky
Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2016 až 2018 boli
predložené požiadavky správcov jednotlivých programov rozpočtu, rozpočtových a
príspevkových organizácií, obchodných spoločností so 100 %-nou účasťou mesta, neverejných
školských zariadení a organizácií pôsobiacich na území mesta vo verejnom záujme.
Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie
samosprávnych funkcií mesta v plnom rozsahu, úhradu záväzkov, financovanie nákladov
preneseného výkonu štátnej správy, financovanie výdavkov spojených so správou, údržbou
a zhodnocovaním majetku.
Návrh rozpočtu bežných výdavkov prihliada na návrhy týkajúce sa zvýšenia mzdových
nárokov zamestnancov školstva o 4 % a zároveň aj verejnej správy, pričom od 1. 1.2016 sa
zvyšujú o 4 % tarifné platy zamestnancov miest a obcí, ktorí sú ako zamestnanci pri výkone práce
vo verejnom záujme odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p.. Ďalej rozpočet bežných výdavkov
prihliada na nové skutočnosti - zvýšené výdavky súvisiace s novými podmienkami fungovania
zariadenia mestského útulku (pre psov), so zvýšenými výdavkami potrebnými na prevádzkovanie
Kina Tatran v roku 2016 a zároveň pri niektorých činnostiach zohľadňuje aj zvýšené výdavky
súvisiace so zvýšením minimálnej mzdy pre rok 2016.
Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2016 je vo výške 32 785 110 € a vykazuje
nárast o 1 378 000 € oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka, t.j. nárast
o 4,39 %.
Navrhovaná výška celkových výdavkov bežného rozpočtu na rok 2016 je nižšia o 1 148 690 €
ako navrhovaná výška celkových bežných príjmov na rok 2016, čím sa stáva bežný rozpočet
prebytkovým.
Rozpočet bežných výdavkov na obdobie rokov 2017 a 2018 má tendenciu mierneho
nárastu oproti rozpočtu predchádzajúceho roku.
V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na rok 2016 boli vyčlenené finančné prostriedky na
poskytnutie dotácií v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V roku 2016 sú navrhované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií celkom vo výške
1 114 200 € t. j. o 485 650 € viac ako v schválenom rozpočte na rok 2015. Dotácie súvisiace
s úhradami za nájom a prevádzku objektov, ktoré využívajú žiadatelia dotácií na svoju činnosť
a zároveň každoročne sa opakujúce dotácie (Horský film Poprad, n.f. a Slovenský Červený kríž,
územný spolok Poprad) sú rozpočtované v návrhu rozpočtu v konkrétne potrebnej výške
z dôvodu potreby čerpania uvedených dotácií od januára 2016. Zároveň v návrhu rozpočtu bola
vytvorená finančná rezerva pre dotácie na rok 2016 celkom vo výške 476 650 € určená na
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prerozdelenie mestskému zastupiteľstvu v priebehu roka 2016 na podporu športovej činnosti
(456 650 €), kultúrnej činnosti (10 000 €) a podporu sociálnych služieb (10 000 €).
Návrh prerozdelenia dotácií:
Program 4 – Služby občanom – 325 000 €
160 000 € - TV Poprad, s. r. o.
165 000 € - Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad (ďalej len “PCS“)
(Dotácie pre spoločnosti so 100 % účasťou mesta)
Program 5 – Bezpečnosť a poriadok – 6 200 €
1 200 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže
1 800 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad
3 200 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Spišská Sobota
Program 9 – Vzdelávanie – 39 000 €
39 000 € - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – nájom a služby spojené
s nájmom
Program 10 – Kultúra – 25 000 €
15 000 € - Horský film Poprad, n.f.
10 000 € - rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry
Program 11 – Šport – 700 000 €
243 440 € - dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby spojené
s nájmom (prevádzkové náklady):
167 760 € - HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE
POPRAD
18 480 € - ŽHK Poprad
35 000 € - Futbalový klub Poprad
19 500 € - Basketbalová akadémia mládeže Poprad
2 700 € - Športový klub Zemedar Poprad - Stráže
456 560 € - rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť
Program 14 – Sociálne služby – 19 000 €
4 000 € - Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
5 000 € - PROGRESFEM, občianske združenie
10 000 € - rezerva na poskytnutie dotácií pre sociálnu oblasť
V návrhu rozpočtu bežných výdavkov boli vyčlenené finančné prostriedky na poskytnutie
príspevkov príspevkovým organizáciám Mesta Poprad na rok 2016:
Program 2 – Propagácia a prezentácia mesta – 120 000 €
120 000 € - Mestská informačná kancelária Poprad
Program 4 – Služby občanom – 80 000 €
80 000 € - Redakcia POPRAD–noviny občanov mesta
Program 7 – Doprava a komunikácie – 1 120 000 €
1 200 000 € - Správa mestských komunikácií Poprad
Bežné výdavky v členení podľa programov
Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Rozpočet na rok 2016 predpokladá výdavky vo výške 344 500 €, čo predstavuje nárast
o 49 500 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Nárast výdavkov súvisí s vyšším
rozpočtovaním prostriedkov v prvku 1.8 – Členstvo v organizáciách a združeniach o čiastku
30 000 €, čo predstavuje zvýšenie členského príspevku mesta do Oblastnej organizácie
cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“.
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Program 2 – Propagácia a prezentácia
Na rok 2016 rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 210 000 €, čo predstavuje nárast
o 88 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Uvedený nárast súvisí najmä so
zabezpečením prevádzky príspevkovej organizácie Mestská informačná kancelária Poprad, pre
ktorú sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške 120 000 € (nárast o 60 000 €), čo súvisí
s prevádzkovaním Kina Tatran od roku 2016.
Program 3 – Interné služby
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 199 700 €, čo predstavuje pokles
o 114 600 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Pokles súvisí najmä s vyčlenením
finančných prostriedkov určených na zabezpečenie montáže, demontáže a údržby vianočnej
výzdoby mesta vo výške 46 000 € z podprogramu 3.4 na podprogram 8.5. Ďalej sa na poklese
podieľa zníženie nákladov na podprogram 3.6 – Mestský informačný systém (v roku 2015 boli
rozpočtované finančné prostriedky na obstaranie technického vybavenia pre poslancov).
Program 4 – Služby občanom
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 657 000 €, čo je nárast
o 156 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015, ktorý súvisí s návrhom na zvýšenie
dotácie o 80 000 € pre PCS, s. r. o., na zvýšenie dotácie pre TV Poprad, s. r. o. o 65 000 € a
zvýšenie príspevku pre Noviny Poprad o 5 000 €.
Program 5 – Bezpečnosť a poriadok
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 898 400 €, čo predstavuje zvýšenie
o 48 400 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Rozpočtované zvýšené finančné
prostriedky súvisia najmä so zvýšenými nákladmi na mzdy a so zabezpečením rozšíreného
kamerového systému mesta dodávateľským spôsobom.
Program 6 – Odpadové hospodárstvo
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 727 500 €, čo je pokles
o 42 500 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Uvedené zníženie bežných výdavkov súvisí
s novým zákonom o odpadoch.
Program 7 – Doprava a komunikácie
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 920 900 €, čo je pokles
o 260 350 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Zníženie bežných výdavkov súvisí
s novou klasifikáciou úhrady dlhodobého záväzku za obnovu a údržbu miestnych komunikácií vo
výške 390 000 €, ktorá je klasifikovaná vo finančných operáciách výdavkov. Na druhej strane je
navrhnuté zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikáciu o 80 000 €.
Program 8 – Verejné osvetlenie
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 688 000 €, čo je nárast
o 42 660 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Rozpočtované zvýšenie bežných výdavkov
súvisí s vyčlenením finančných prostriedkov určených na zabezpečenie montáže, demontáže
a údržby vianočnej výzdoby mesta vo výške 46 000 € z podprogramu 3.4 na podprogram 8.5.
Program 9 – Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 14 333 730 €, čo je nárast
o 681 830 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Rozpočtované zvýšené finančné
prostriedky súvisia s predpokladaným nárastom platových taríf pre pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov školstva o 4%, nárast výdavkov v uvedenom programe súvisí so
zvýšeným návrhom predpokladaných príjmov mesta z podielových daní a z transferov so
štátneho rozpočtu.
Program 10 – Kultúra
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 278 500 €, čo je zvýšenie
o čiastku 35 500 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Toto zvýšenie bežných výdavkov
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súvisí najmä so zvýšením rozpočtu v prvku 10.1.8 – Kultúrne aktivity všeobecné
o čiastku
10 000 € z dôvodu zabezpečenia realizácie slávnostného mestského zastupiteľstva v roku 2016
a ďalej v prvku 10.3.2 – Dom kultúry o čiastku 24 000 € z dôvodu realizácie opravy nakladacej
rampy a nákupu technického vybavenia Domu kultúry.
Program 11 – Šport
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 873 000 €, čo je zvýšenie
o 410 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 a súvisí najmä s rozpočtovanými
zvýšenými výdavkami na grantovú podporu športu celkom o 340 000 €.
Program 12 – Prostredie pre život
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 051 000 €, zvýšenie
o 169 000 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015, čo vyplýva zo zvýšenia cien vstupov
služieb poskytovaných spoločnosťou Brantner Poprad, s. r. o. z dôvodu zvýšenia minimálnej
mzdy a zároveň s vyššími výdavkami súvisiacimi s biologickou ochranou pred havranmi (t. j.
celkovo zvýšenie o 90 500 €). Ďalej zvýšenie výdavkov súvisí s nárastom predpokladaných
výdavkov o 27 500 € určených na zabezpečenie prevádzky mestského útulku (pre psov). V tomto
programe sú na rok 2016 rozpočtované finančné prostriedky vo výške 50 000 € na zabezpečenie
súťaže návrhov na revitalizáciu priestorov na Námestí sv. Egídia.
Program 13 – Bývanie
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 670 370 €, čo je nárast
o 82 300 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015 a súvisí s predpokladaným nárastom
výdavkov na správu, údržbu a opravu nájomných bytov, ako aj s realizáciou asanácie objektu
azylového bývania na Ul. Levočskej (predpokladané výdavky sú vo výške 35 000 €), ktorá je síce
plánovaná na rok 2015 avšak predpoklad jej úhrady je v roku 2016.
Program 14 – Sociálna pomoc
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 544 480 €, čo je zvýšenie
o 128 330 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Navrhované zvýšenie bežných výdavkov
vyplýva najmä zo zvýšenia bežných výdavkov v zariadeniach sociálnych služieb celkovo
o čiastku 80 200 € (CSS o 66 200 €) a zo zabezpečenia monitoringu klienta v domácom prostredí,
kde sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 36 000 €.
Program 15 – Administratíva
Rozpočet na rok 2016 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 388 030 €, čo je zvýšenie
o 98 030 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2015. Potreba zvýšených finančných prostriedkov
je v súlade s platnou kolektívnou zmluvou na rok 2015 a vyplýva z navrhovaného nárastu
platových taríf o 4 % pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zo zákonného
zvyšovania tarifných stupňov v rámci tarifných tried v závislosti od dĺžky praxe. Ďalej uvedený
nárast vo výške 50 000 € súvisí s rozpočtovaním finančných prostriedkov (nerozpočtované
v schválenom rozpočte na rok 2015) na zabezpečenie volieb do NR SR konaných v roku 2016.
B) Kapitálové výdavky
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2016 predstavuje finančný objem vo výške
4 873 800 €, z toho čiastka 4 773 800 € je rozpísaná do 15-tich programov rozpočtu a rezerva
kapitálových výdavkov vo výške 100 000 € je bez špecifikácie navrhnutá v programe 16 Rezerva na bežné a kapitálové výdavky z dôvodu vytvorenia finančného priestoru pre potreby
schvaľovania spolufinancovania mesta Poprad pri vstupoch do projektov v priebehu roka 2016
prioritne v sociálnej oblasti. Po schválení prerozdelenia týchto finančných zdrojov mestským
zastupiteľstvom podľa zamerania investícií sa tieto stanú súčasťou jestvujúcich programov.
Rozpis kapitálových výdavkov podľa programov je uvedený v tabuľke č. 3 a jednotlivé

11 / 14

investičné akcie na rok 2015 sú bližšie špecifikované v textovej časti návrhu programového
rozpočtu.
C) Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení sú výdavkami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
splátky istín z úverov. Splátky istín z úverov a dlhodobého záväzku v roku 2016 predstavujú
čiastku 528 610 € a v nasledujúcich rokoch sú rozpočtované v obdobnej výške.
Na záver možno konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2016 až 2018 zabezpečuje
požiadavky jednotlivých subjektov rozpočtu vrátane rozpočtových a príspevkových
organizácií a organizácií s majetkovou účasťou mesta. V predloženom návrhu rozpočtu sú
v celom rozsahu finančne kryté samosprávne funkcie mesta určené zákonom. V návrhu
rozpočtu kapitálových výdavkov – investícií na roky 2016 - 2018 sú zapracované rozvojové
programy mesta z vlastných prostriedkov bez použitia návratných zdrojov financovania.
Finančná komisia neodporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Rozpočet
Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 avšak bez vecnej náplne
kapitálových výdavkov.
(za: hlasovali 5 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen
komisie).
5.) Ing. Jitka Púčiková, vedúca ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovávania návrhu
vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016 uviedla:
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2015 schvaľuje rozpočet
Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018. V časti finančné operácie príjmov je
schvaľovaný aj objem prevodu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Poprad vo
výške 4 102 720,00 €. 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 2016 vo výške 4 002 720,00 € na
finančné krytie nasledujúcich kapitálových aktivít:
a) Výkup pozemkov,
b) Investície výrobcu tepla realizované obchodnou spoločnosťou Veolia Energia Poprad, a.s.
v roku 2016 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 202/2015 zo
dňa 28. 10. 2015,
c) Rekonštrukcia objektu J. Curie 730/3, Poprad,
d) Rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule budovy Mestského úradu
v Poprade,
e) Rekonštrukcia vzduchotechniky a vyregulovanie ústredného kúrenia v objekte Mestského
úradu v Poprade,
f) Zriadenie klientskej zóny vo vestibule Mestského úradu v Poprade,
g) Elektronický zabezpečovací a monitorovací systém pre budovu Mestský úrad Poprad,
h) Vybudovanie váhy v zbernom centre na Ul. L. Svobodu,
i) Rekonštrukcia MK Ul. Bernolákova,
j) Prestavba križovatky MK Ul. L. Svobodu – Ul. Rázusova a MK Ul. Mládeže na okružnú
križovatku,
k) Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná
na okružnú križovatku - PaPD,
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l) Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade – Spišskej Sobote,
m) Rekonštrukcia chodníka na Ul. Francisciho,
n) Stabilizácia svahu na Ul. Kukučínovej, Stráže pod Tatrami,
o) Rekonštrukcia časti MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko – PaPD,
p) Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad – PpaD,
q) Parkovisko BD ERBIUM – JUH,
r) Parkovisko NTC,
s) Cyklistický chodník Poprad – Matejovce (Veľká Lomnica) - PaPD,
t) Výstavba verejného osvetlenia na MK Ul. Velická cesta v Poprade – Sp. Sobota,
u) Verejné osvetlenie na Ul. Popradskej brigády, vnútroblok Slnečnica,
v) Verejné osvetlenie na Ul. Bottovej, Poprad – Matejovce,
w) Zimný štadión – nákup rolby,
x) Zimný štadión – tréningová hala
y) Skate park - PaPD,
z) Workout park,
aa) Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola,
Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia strechy - prestavba plochej strechy na sedlovú
strechu,
bb) Základná škola s materskou školou, Jarná ulica 3168/13, Poprad – Materská škola,
Záborského ulica 3248/13 – rekonštrukcia objektu materskej školy,
cc) Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15, Poprad – Materská škola,
Podtatranská ulica 136/4 - rekonštrukcia strechy – prestavba plochej strechy na sedlovú
strechu,
dd) Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/14, Poprad – Materská škola,
Ulica Mládeže 2349/5 – rekonštrukcia strechy – prestavba plochej strechy na sedlovú
strechu,
ee) Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
– doplnenie hydroizolácie základov budovy objektu Materskej školy na Vagonárskej ulici
1600/4, Poprad – Spišská Sobota
ff) Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad – Spišská Sobota
- doplnenie hydroizolácie základov budovy Základnej školy a telocvične.
Finančná komisia neodporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Vecnú náplň
použitia Rezervného fondu rozpočtu Mesta Poprad v roku 2016.
(za: hlasovali 5 členovia komisie, proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: 1 člen
komisie).
6.) K bodu rôzne nebol predložený žiaden materiál na rokovanie.
7.) Na záver predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie komisie ukončil.
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Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad prijala nasledovné
stanoviská:
1.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. ......., ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poprad č. 13/2014 o miestnych daniach.
2.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Poprad č. ___/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Poprad č. 14/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
3.) Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Rozpočet
Mesta Poprad na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 – 2018 avšak bez vecnej náplne
kapitálových výdavkov.
4.) Finančná komisia neodporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Vecnú
náplň použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2016.

V Poprade, dňa 30. 11. 2015
Zapísala: Ing. Adriana Sedláková, tajomník komisie

Mgr. Štefan Pčola, v. r.
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
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