FINANČNÁ KOMISIA
PRI MESTSKOM ZASTUPITEĽSTVE MESTA POPRAD
Zápisnica zo zasadnutia konaného dňa 23.11.2016
Miesto konania:

Mestský úrad Poprad, zasadačka odboru školstva trakt B

Dátum a čas konania:

23.11.2016, 14:00 hod. - 16:30 hod.

Členovia komisie, predkladatelia materiálov, tajomník komisie:
Mgr. Štefan Pčola, predseda komisie
PharmDr. Beáta Sichrovská, podpredseda komisie - nezúčastnená
Mgr. Alena Madzinová, člen komisie
Bohumil Košický, člen komisie
Mgr. Peter Sklenka, člen komisie
Magdaléna Zadžorová, člen komisie
Ing. Darina Kováčová, člen komisie
Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ Poprad
Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie
Ing. Zita Kozlerová, hlavný kontrolór mesta
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019
3. Návrh vecnej náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017
4. Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016
5. Rôzne
6. Záver
1) Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Mgr. Štefan Pčola, ktorý privítal členov komisie .
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia, ktorý v bode Rôzne
bol doplnený o Návrh Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2016, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
Poprad a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. …/2016 o miestnom poplatku za
rozvoj obcí. Program zasadnutia bol jednomyseľne schválený (za: hlasovali 6 členovia komisie,
proti: nebol žiaden člen komisie, zdržal sa: žiaden člen komisie, nezúčastnený jeden člen
komisie).
2) Mgr. Štefan Pčola vyzval vedúceho ekonomického odboru MsÚ Poprad Ing. Mariána Mattu, aby sa
vyjadril k návrhu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019.
Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ Poprad uviedol:
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 2017 až 2019.
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Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Poprad na rok 2017 je záväzný, rozpočty na nasledujúce
dva roky, t. j. na roky 2018 a 2019 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 2017 sme zohľadňovali platné, resp. navrhované znenia nasledovných
dokumentov a legislatívnych noriem: návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019, ktorého
súčasťou je aj rozpočet obcí na rok 2017, návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2017, zákon č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, zákon č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a platná kolektívna zmluva na rok 2016 a kolektívna
zmluva vyššieho stupňa.
Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na zostavenie
návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 číslo MF/009450/2016-411, 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 2017-2019 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 2017 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 39 914 800
€. Bežné príjmy sú navrhnuté vo výške 35 761 860 €, bežné výdavky vo výške 34 554 200 €,
kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 100 000 € a kapitálové výdavky vo výške 4 678 500 €.
Prebytok bežného rozpočtu je v návrhu rozpočtu rozpočtovaný v celkovej výške 1 207 660 €,
vo výške 682 100 € je použitý na splácanie istiny z úverov a splácanie tuzemskej istiny z
dlhodobého záväzku, vo výške 525 560 € na krytie kapitálových výdavkov.
Súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov sú transakcie s finančnými aktívami a pasívami (finančné
operácie). V príjmovej časti sú to prostriedky z rezervného fondu vo výške 4 051 940 € 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.
V návrhu rozpočtu sú vyjadrené finančné vzťahy aj 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
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Príjmy Mesta

Schválený
rozpočet na rok
2016
€

Bežné

Rozpočet po
zmenách
na rok 2016
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2017
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2018
€

Návrh rozpočtu
na rok 2019
€

33 933 800

34 214 800

35 761 860

36 802 280

36 630 440

150 000

228 000

100 000

100 000

100 000

4 103 720

4 307 870

4 052 940

3 126 310

1 000

SPOLU
38 187 520
38 750 670
Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016

39 914 800

40 028 590

36 731 440

Kapitálové
FO príjmov

A) Bežné príjmy
Príjmová časť rozpočtu je spracovaná v nadväznosti na očakávanú skutočnosť plnenia príjmov v
roku 2016, na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2017 – 2019, v súlade s platnými všeobecne
záväznými nariadeniami mesta Poprad a zároveň zohľadňuje Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.
Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2017 vo výške 35 761 860 € vykazuje celkovo
nárast o sumu 1 828 060 €, t. j. o 5,38%, oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Na
celkovom raste bežných príjmov sa zásadne podieľa výnos dane z príjmov FO vo výške 1 900 000
€, v sume 20 000 € miestne dane a ďalej sa na náraste podieľajú ostatné príjmy – z odvodov z
hazardných a iných podobných hier v sume 50 000 €.
Rozpočet bežných príjmov na obdobie rokov 2018 – 2019 predpokladá mierny nárast oproti
rozpočtu predchádzajúceho roku.
V najväčšej príjmovej položke výnosu dane z príjmov FO vychádzame z očakávanej skutočnosti za
rok 2016 a z uvedeného návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017, kde je navrhovaný mierne zvýšený
výnos z tejto dane pre obce. Východiskom je súčasný spôsob prerozdeľovania výnosov DPFO a
zároveň zohľadnenie rizík v oblasti rastu zamestnanosti a rastu miezd v roku 2017.Výnos
podielových daní pridelených samospráve zo štátneho rozpočtu pre rok 2017 rozpočtujeme vo
výške 18 400 000 €, čo predstavuje nárast o 11,51% oproti roku 2016.
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 2016, oproti schválenému rozpočtu na
rok 2016 predstavuje nárast celkovo o čiastku 13 000 € ( z toho pri dani z nehnuteľností
predpokladáme nárast o 10 000 €, pri dani za ubytovanie nárast o 5 000 €, ale predpoklad výberu
dane za psa znižujeme o 2 000 € a to z dôvodu klesajúceho počtu prihlásených psov v meste Poprad
a na základe platného VZN mesta Poprad č. 20/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Poprad
č. 13/2014 o miestnych daniach, v ktorom a rozšírilo oslobodenie od platenia dane za psa. MsZ
mesta Poprad na decembrovom zasadnutí nebude schvaľovať návrh nových VZN mesta ohľadom
daní a poplatku, vzhľadom k tomu, že nedochádza ku zvýšeniu základných sadzieb daní a výšky
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Rozpočet príjmov z dividend na rok 2017 je rozpočtovaný vo výške 80 000 €, t. z. na rovnakej
úrovni oproti schválenému rozpočtu na rok 2016.
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov (položka 212003)je rozpočtovaná vo výške 929
460 € čo predstavuje pokles o 45 810 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 (z toho 30 000 € 3

nižšia nájomná zmluva s Popradskou energetickou spoločnosťou, kde 100% vlastníkom je mesto
Poprad a vo výške 15 810 € sú plánované príjmy na základe očakávanej skutočnosti za rok 2016.
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, kultúrnej činnosti a príjmami za stravné sú rozpočtované vo výške 1 505 200 €, čo
predstavuje nárast o 342 000 €. Príjmy v položke 223002 – poplatky za materské školy a školské
zariadenia sú rozpočtované vo výške 455 180 €, čo prestavuje nárast o 23 020 € a súvisí s
predpokladaným nárastom stravníkov – detí.
Úroky z vkladov a úroky z termínovaných vkladov rozpočtujeme vo výške 4 500 €, t. j. na rovnakej
úrovni roku 2016.
Návrh rozpočtu príjmov položky 312001 – transfery zo štátneho rozpočtu okrem transferov na
úhradu preneseného výkonu štátnej správy na rok 2017 predstavujú sumu 1 035 710 € na základe
očakávanej skutočnosti roku 2016.
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 2016.
Návrh rozpočtu transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy na
úseku školstva pre rok 2017 je vo výške 7 246 880 €. Uvedenú výšku finančných prostriedkov
rozpočtujeme z dôvodu ďalšieho zvyšovania miezd pracovníkov školstva v roku 2017. V priebehu
roka 2017 bude po zverejnení normatívu na žiaka ZŠ rozpočet uvedeného transferu upravený a
zároveň zohľadnený vo výdavkovej časti bežného rozpočtu školstva.
Bežné príjmy mesta

Príjmy mesta

Daňové príjmy
(100)

Schválený
rozpočet na rok
2016
€

Rozpočet po
zmenách rok
2016
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2017
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2018
€

Návrh rozpočtu
na rok 2019
€

20 992 100

21 198 700

22 895 100

23 238 100

23 490 100

Nedaňové
príjmy (200)

3 886 300

4 485 080

4 253 070

4 559 520

4 311 740

Transfery
(300)

9 055 400

8 759 020

8 613 690

9 004 660

8 828 600

SPOLU
33 933 800
34 442 800
Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016.

35 761 860

36 802 280

36 630 440

B) Kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy na rok 2017 sú navrhované vo výške 100 000 € a pozostávajú z príjmov za
predaj pozemkov. Kapitálové príjmy na roky 2018-2019 sú rozpočtované vo výške 100 000 €.

C) Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (finančné
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operácie príjmov).
Príjmami z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami v návrhu rozpočtu na roky
2017-2019 sú prevody z rezervného fondu na krytie schodku kapitálového rozpočtu a kurzové
rozdiely. Na rok 2017 rozpočtujeme prevod z rezervného fondu vo výške 4 051 940 € a kurzové
rozdiely vo výške 1 000 €.

Výdavky (tabuľky č. 2 - 3)
Návrh rozpočtu výdavkov na rok 2017 zohľadňuje vonkajšie skutočnosti ovplyvňujúce jeho
zostavenie a zároveň berie do úvahy, že rozpočty miest a obcí na rok 2017 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
2016- zádržné nevyplatené v roku 2016, 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 2017 sú taktiež alokované do 15 – tich predložených
programov rozpočtu.

V rámci 15-tich programov boli vytvorené podprogramy a prvky, ktoré obsahujú ciele, merateľné
ukazovatele a komentár.

Výdavky
Mesta
Bežné

Schválený
rozpočet na rok
2016
€

Rozpočet po
zmenách
na rok 2016
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2017
€

Návrh
rozpočtu
na rok 2018
€

Návrh rozpočtu
na rok 2019
€

32 785 110

33 270 260

34 554 200

35 433 590

35 517 460

4 873 800

4 946 800

4 678 500

4 102 000

718 580

528 610

533 610

682 100

493 000

495 400

SPOLU
38 187 520
38 750 670
Rozpočet po zmenách je uvádzaný k 30.09.2016.

39 914 800

40 028 590

36 731 440

Kapitálové
FO výdavkov

A) Bežné výdavky
Podkladom pre spracovanie návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2017 až 2019 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 6 % a o 4% pre zamestnancov verejnej správy, pričom od 1. 1.2017 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
5

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v z. n. p..
Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov na rok 2017 je vo výške 34 554 200 € a vykazuje nárast o
1 769 090 € oproti schválenému rozpočtu predchádzajúceho roka, t.j. nárast o 5,37 %.
Navrhovaná výška celkových výdavkov bežného rozpočtu na rok 2017 je nižšia o 1 207 660 € ako
navrhovaná výška celkových bežných príjmov na rok 2017, čím sa stáva bežný rozpočet prebytkovým.
Rozpočet bežných výdavkov na obdobie rokov 2018 a 2019 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 2017 sú navrhované finančné prostriedky na poskytnutie dotácií celkom vo výške 1 206
530 € t. j. o 77 330 € viac ako v schválenom rozpočte na rok 2016. 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 2017. Zároveň v návrhu rozpočtu bola vytvorená finančná rezerva pre dotácie na
rok 2017 celkom vo výške 470 000 € určená na prerozdelenie mestskému zastupiteľstvu v
priebehu roka 2017 na podporu športovej činnosti, kultúrnej činnosti (45 000 €) a podporu
sociálnych služieb (10 300 €).
Návrh prerozdelenia dotácií:
Program 4 – Služby občanom – 365 000 €
185 000 € - TV Poprad, s. r. o.
180 000 € - Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad (ďalej len “PCS“)
(Dotácie pre spoločnosti so 100 % účasťou mesta)
Program 5 – Bezpečnosť a poriadok – 9 240 €
1 700 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže
1 840 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad
4 200 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Spišská Sobota
1 500 € - Dobrovoľný hasičský zbor Poprad – Veľká
Program 9 – Vzdelávanie – 36 840 €
36 840 € - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – nájom a služby spojené
s nájmom
Program 10 – Kultúra – 60 000 €
15 000 € - Horský film Poprad, n.f.
45 000 € - rezerva na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry
Program 11 – Šport – 715 450 €
245 450 € - dotácie určené na úhradu nákladov za nájom a služby spojené
s nájmom (prevádzkové náklady):
98 760 € - HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE
POPRAD
18 490 € - ŽHK Poprad
35 000 € - Futbalový klub Poprad
21 500 € - Basketbalová akadémia mládeže Poprad
2 700 € - Športový klub Zemedar Poprad - Stráže
69 000 € - HK, s.r.o. Poprad
470 000 € - rezerva na poskytnutie dotácií na športovú činnosť
Program 14 – Sociálne služby – 20 000 €
4 700 € - Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
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5 000 € - PROGRESFEM, občianske združenie
10 300 € - 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 2017:
Program 2 – Propagácia a prezentácia mesta – 130 000 €
130 000 € - Mestská informačná kancelária Poprad
Program 4 – Služby občanom – 82 000 €
82 000 € - Redakcia POPRAD–noviny občanov mesta
Program 7 – Doprava a komunikácie – 1 300 000 €
1 300 000 € - Správa mestských komunikácií Poprad
Bežné výdavky v členení podľa programov

Program 1 – Plánovanie, manažment a kontrola
Rozpočet na rok 2017 predpokladá výdavky vo výške 429 150 €, čo predstavuje nárast o 84 650 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Najväčší nárast výdavkov súvisí s vyšším rozpočtovaním
prostriedkov v prvku 1.2.2 – Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie o
47 000 €, čo predstavuje zvýšenie finančných prostriedkov na architektonické štúdie, posudky
rôznych druhov, expertízy, odborné vyjadrenia, doplnkové designové návrhy a taktiež výdavky na
dohodu o vykonaní práce.
Program 2 – Propagácia a prezentácia
Na rok 2016 rozpočtujeme bežné výdavky vo výške 271 400 €, čo predstavuje nárast o 61 400 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Uvedený nárast súvisí najmä s realizáciou viacerých
významných aktivít v rámci prezentácie mesta, ako aj podpory rozvoja cestovného ruchu.
Program 3 – Interné služby
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 263 930 €, čo predstavuje nárast o 64
230 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Nárast súvisí najmä s vyčlenením finančných
prostriedkov určených na zabezpečenie informačného systému mesta vo výške 43 300 € v
podprograme 3.6., jedná sa o prechod jednotlivých rozpočtových organizácií Mesta Poprad na
jednotný informačný systém samosprávy CORA GEO.
Program 4 – Služby občanom
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 734 380 €, čo je nárast o 77 380 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016, ktorý súvisí najmä s návrhom na zvýšenie dotácie o 20
000 € pre PCS, s. r. o., na zvýšenie dotácie pre TV Poprad, s. r. o. o 25 000 € a zvýšenie príspevku
pre Noviny Poprad o 2 000 €.
Program 5 – Bezpečnosť a poriadok
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 950 620 €, čo predstavuje zvýšenie o
52 220 € oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Rozpočtované zvýšené finančné prostriedky
súvisia najmä so zvýšenými nákladmi na mzdy a so zabezpečením vyššej dotácie pre dobrovoľné
hasičské zbory.
Program 6 – Odpadové hospodárstvo
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 809 470 €, čo je nárast o 81 970 € oproti
schválenému rozpočtu na rok 2016. Uvedené zvýšenie bežných výdavkov súvisí najmä s položkou
všeobecné služby - zvoz, likvidácia a triedeníe odpadu.
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Program 7 – Doprava a komunikácie
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 2 267 180 €, čo je nárast o 346 280 € oproti
schválenému rozpočtu na rok 2016. Zvýšenie bežných výdavkov súvisí s plánovanou obnovou
vozového parku, (kde odpis je časť ekonomicky oprávneného nákladu) na pokrytie strát vyplývajúcich
z uzatvorenej zmluvy o službách vo verejnom záujme medzi mestom Poprad a dopravcom SAD Poprad
a s vyšším príspevkom pre Správu mestských komunikácii Poprad.
Program 8 – Verejné osvetlenie
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 688 300 €, pričom môžeme konštatovať, že
rozpočet oproti roku 2016 je na rovnakej úrovni.
Program 9 – Vzdelávanie
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 14 970 180 €, čo je nárast o 636 450 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Rozpočtované zvýšené finančné prostriedky súvisia s
predpokladaným nárastom platových taríf u originálnyh kompetencií podľa návrhu VZN na rok
2017.
Program 10 – Kultúra
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 340 800 €, čo je zvýšenie o čiastku 62 300
€ oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Toto zvýšenie bežných výdavkov súvisí najmä so zvýšením
rozpočtu v prvku 10.1.3 – Letný festival divadla, hudby a filmu o čiastku 18 500 €, v prvku 10.1.6 –
Vianoce o čiastku 11 000 €, dôvodu nedostatočného pokrytia všetkých nákladov súvisiacich s
jednotlivými kultúrnymi programami a v podprograme 10.2 – Grantová podpora kultúry o čiastku 35
000 €, z dôvodu narastajúceho počtu žiadostí o finančné dotácie.
Program 11 – Šport
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 987 140 €, čo je zvýšenie o 114 140 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a súvisí najmä s rozpočtovanými zvýšenými výdavkami na
mzdy zamestnancov o 4% ,so štandardnou rutinnou údržbou budov a zvýšením dotácií o 15 450 €.
Program 12 – Prostredie pre život
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 1 039 720 €, pokles o 11 280 € oproti
schválenému rozpočtu na rok 2016, čo vyplýva z nižšej očakávanej skutočnosti v predmetnom roku
v údržbe verejného priestranstva.

Program 13 – Bývanie
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 665 200 €, čo je pokles o 5 170 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016 a súvisí s predpokladaným poklesom výdavkov na
správu, údržbu a opravu nájomných bytov.
Program 14 – Sociálna pomoc
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 602 030 €, čo je zvýšenie o 58 000 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Navrhované zvýšenie súvisí s vyššími výdavkami v
prvku 14.2.1 – Opatrovateľská služba v domácom prostredí.
Program 15 – Administratíva
Rozpočet na rok 2017 predpokladá bežné výdavky vo výške 3 534 700 €, čo je zvýšenie o 146 670 €
oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. Potreba zvýšených finančných prostriedkov je v súlade s
platnou kolektívnou zmluvou na rok 2016 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.
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B) Kapitálové výdavky
Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2017 predstavuje finančný objem vo výške 4 678 500 €,
z toho 15 000 € dotácia na kapitálové výdavky pre TV Poprad, s.r.o., zároveň vo výške 4 678 500 € je
rozpísaná do 15-tich programov rozpočtu. Rozpis kapitálových výdavkov podľa programov je uvedený
v tabuľke č. 3.

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 2017 predstavujú výšku 682 100 €.

Na záver možno konštatovať, že návrh rozpočtu na roky 2017 až 2019 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 2017 - 2019 sú zapracované rozvojové
programy mesta z vlastných prostriedkov bez použitia návratných zdrojov financovania.
Finančná komisia odporučila Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Rozpočet Mesta
Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 – 2019. (hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0,
zdržal sa:0).
3.) Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovávania návrhu vecnej
náplne použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017 uviedol:
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad bude na svojom zasadnutí dňa 08.12.2016 schvaľovať
rozpočet Mesta Poprad na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019. V časti finančné operácie
príjmov je schvaľovaný aj objem prevodu finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta
Poprad vo výške 4 051 940 €. 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 2017 vo výške 4 051 940 € na finančné krytie
nasledujúcich kapitálových aktivít:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Rekonštrukcia kultúrneho domu Poprad – Veľká – PaPD,
Rekonštrukcia nebytového priestoru Reduta v Poprade,
Rekonštrukcia Brokoffovho domu Poprad – Spišská Sobota – PaPD,
Modernizácia informačného systému mesta – nákup softvéru, obstaranie výpočtovej
techniky,rekonštrukcia a modernizácia softvéru,
Dobudovanie požiarno-bezpečnostného systému MsÚ Poprad,
Zakúpenie interiérového vybavenia,
TV Poprad, s.r.o. - dotácia,
Spolufinancovanie projektu na triedený zber komunálnych odpadov a mechanickobiologickú úpravu komunálnych odpadov,
Prestavba križovatky ŠC III/534 003 Ul. Slovenského odboja – MK Ul. Hraničná na
okružnú križovatku,
Stabilizácia svahu na Ul. Kukučínovej, Stráže pod Tatrami,
Rekonštrukcia časti MK a chodníka na Ul. Velická cesta v Poprade – Spišskej Sobote,
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
x)

Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. Staré ihrisko,
Rekonštrukcia MK Ul. Boženy Nemcovej v Poprade – Veľká, PaPD,
Rekonštrukcia mosta Ul. Francisciho – PaPD,
Rekonštrukcia MK UL. Vagonárska – Poprad – Veľká, časť Sp. Soboty- PaPD,
Rekonštrukcia vchodu Zberný dvor Ul. L. Svobodu - PaPD,
Rekonštrukcia chodníka ul. Allendeho Poprad – Matejovce, PaPD,
Rekonštrukcia prepojenia pre peších ZŠ Poprad – Matejovce, PaPD,
Rekonštrukcia MK ZŠ Poprad – Veľká okolo tenisových kurtov – PaPD,
Parkovisko NTC,
Most pre peších a cyklistov ponad ŠC 66 – Poprad,
Cyklistický chodník MsÚ Poprad – Sp. Sobota,
Rekonštrukcia verejného osvetlenia Velická cesta – Sp. Sobota,
Základná škola s materskou školou, Komenského ulica 587/15,Poprad – Materská škola,
Podtatranská ulica 136/4 – rekonštrukcia a prístavba budovy,
y) Vypracovanie EPC projektu pre rekonštrukciu škôl,
z) Športovisko – areál ZŠ Matejovce – PaPD,
aa) Športovisko – areál ZŠ Komenského – PaPD,
bb) Rekonštukcia immaculaty - Poprad – Matejovce – PaPD,
cc) Zimný štadión – tréningová hala,
dd) Zimný štadión – nákup rolby,
ee) Futbalový štadión - oplotenie futbalového ihriska Stráže pod Tatrami,
ff) Skate park,
gg) Workout park,
hh) Detské ihrisko Poprad – Spišská Sobota – PaPD,
ii) Centrum sociálnych služieb - oplotenie zariadenia seniorov,
jj) Centrum sociálnych služieb – výmena varného kotla,
kk) Nocľaháreň – Ul. Levočská, Poprad.
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad prerokovať Vecnú náplň
použitia Rezervného fondu Mesta Poprad v roku 2017. (hlasovanie: za: 0 členov, proti: 0, zdržal
sa:6).
4.) Vedúci ekonomického odboru MsÚ Poprad Ing. Marián Matta k návrhu na zmenu rozpočtu
Mesta Poprad na rok 2016 uviedol:
Na základe žiadostí jednotlivých rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení
navrhujeme celkovo schváliť zníženie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov o sumu
2 340 € a zároveň navrhujeme zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných výdavkov o
sumu 88 270 € ako dôsledok vývoja príjmov týchto rozpočtových organizácií k 31.10.2016.
Samostatne uvádzané zmeny, t. j. zníženie a zároveň zvýšenie rozpočtu bežných príjmov a bežných
výdavkov je z dôvodu zachytenia týchto jednotlivých rozpočtových opatrení v operatívnej
evidencii.
V oblasti kapitálových výdavkov navrhujeme zmenu a doplnenie vecnej náplne takto:
1.) Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta ušetrilo finančné prostriedky
na kapitálové výdavky schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad na digitalizáciu Kina
Tatran na Námestí sv. Egídia v programe 3 – Interné služby, v podprograme 4 – Prevádzka a
údržba budov vo výške 7 000 €. Plánované finančné prostriedky nebudú použité na žiadne
investičné akcie, preto navrhujeme ich vyňatie.
2.) Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta žiada o navýšenie kapitálových
10

výdavkov na rok 2016 vo výške 1 000 € v programe 3 – Interné služby, v podprograme 4 –
Prevádzka a údržba budov na projektovú dokumentáciu na zriadenie elektrickej prípojky pre
elektronický zabezpečovací systém, ktorý bude slúžiť na zabezpečenie uskladnenej vianočnej
výzdoby v skladoch na Továrenskej ulici v Poprade.
3.) Oddelenie informatiky žiada o navýšenie kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 30 000 €
v programe 3 – Interné služby, v podprograme 6 – Mestský informačný systém, prvok – 2
Informačný systém mesta na plánované rozšírenie informačného systému v súvislosti s
plánovaným zjednotením informačných systémov rozpočtových organizácií Mesta Poprad do
jednotného ekonomického a evidenčného systému (nebolo prejednané na finančnej komisii).
4.) Vzhľadom na očakávanú možnosť otvorenia programu pre využitie finančných prostriedkov z
fondov EÚ Odbor urbanizmu a priestorového plánovania žiada o navýšenie kapitálových
výdavkov na rok 2016 v programe 7 – Doprava a komunikácie, v podprograme 4 – Manažment
dopravnej infraštruktúry, prvok 2 – Výstavba cyklistického chodníka vo výške 350 000 € na
vybudovanie lávky pre peších a cyklistov – premostenie štátnej cesty I/66, prepojujúceho priestor
medzi OC MAX a OC LIDL ( vo finančnej komisii bola daná informácia o predmetnej investičnej
akcii, avšak v návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2016 nebola zakomponovaná).
5.) Oddelenie správy bytov, nebytových priestorov a majetku mesta žiada o navýšenie kapitálových
výdavkov na rok 2016 vo výške 6 000 € v programe 10 – Kultúra, v podprograme 3 – kultúrna
infraštruktúra, v prvku 2 – Dom kultúry na zakúpenie ozvučovacej techniky a to Mixážny pult
Allen&Heath GLD 112, stagebox k mixážnemu pultu GLD-AR2412 a prepojovací kábel Cat5e,
konektory Neutrik EtherCon 70m.
6.) Odbor správy majetku žiada o zvýšenie kapitálových výdavkov na rok 2016 vo výške 130 000
€ v programe 11 – Šport, v podprograme 3 - Športová infraštruktúra, prvok 1 – Zimný
štadión. V roku 2017 sa budú konať MS v ľadovom hokeji juniorov do 18 rokov na Zimnom
štadióne v Poprade, z toho dôvodu je potrebné zakúpenie novej rolby. Zimný štadión v súčasnosti
disponuje s dvoma rolbami, pričom obe sú v havarijnom stave (nebolo prejednané vo finančnej
komisii).
Finančná komisia v predmetnom návrhu na zmenu rozpočtu na rok 2016 Mesta Poprad o bode č. 3 a
6. nerokovala a o bode 4 im bola daná len informácia.
Finančná komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad schváliť Návrh na zmenu
rozpočtu Mesta Poprad na rok 2016(hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0, zdržal sa:0). .
5.) V bode rôzne Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania
návrhu Všeobecného záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2016 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu Mesta Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č.
8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 2/2013 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad uviedol:
V súlade s § 6 ods. 1 zákona č . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a
na základe § 7 ods. 4 zákona č . 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení neskorších predpisov môže Mesto
Poprad poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 284/2013 zo dňa 10.12.2013 schválilo
Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Poprad č. 2/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta
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Poprad, uznesením č. 83/2015 zo dňa 17. 06. 2015 schválilo Všeobecné záväzné nariadenie mesta
Poprad č. 8/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Poprad č. 2/2013 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad.
Na základe nutnosti zmeny niektorých ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013
doplneného Všeobecne záväzným nariadením č. 8/2015 je potrebná jeho novelizácia. Z dôvodu
prehľadnosti a zrozumiteľnosti podmienok pre žiadateľov o dotácie z rozpočtu Mesta Poprad
nepredkladáme novelizáciu vyššie uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia formou návrhu
ďalšieho dodatku, ale formou nového znenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. S ohľadom na vyššie uvedené bol spracovaný nový
komplexný Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č...…./2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Poprad.
Predložené nové znenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č….../2016 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Poprad oproti platnému Všeobecne záväznému nariadeniu obsahuje najmä
tieto zmeny a doplnenia:
a)

uloženie povinnosti žiadateľovi dotácie dokladovať pri podávaní žiadosti o dotáciu čestné
prehlásenie, že nemá dohodnutý splátkový kalendár na úhradu nedoplatku voči DÚ, SP, ZP,
nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímania dotácie alebo subvencie, nemá právoplatne
uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, neporušil
v posledných troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
b) bolo upravené bankové spojenie na IBAN žiadateľa,
c) bola doplnená povinnosť podávania žiadosti do 30.10. príslušného roka prostredníctvom
podateľne a možnosť v prípade nepredvídateľných okolnosti, požiadať o dotáciu aj v priebehu
roka,
d) bolo doplnené nové ustanovenie o neprerokovaní dotácie v nasledujúcom roku pokiaľ žiadateľ
uvedie v žiadosti alebo vyúčtovaní dotácie nepravdivé údaje,
e) povinnosť žiadateľa oznámiť zmeny formálneho charakteru, prípadne zmenu účelu použitia
dotácie a tieto oznámenia realizovať písomne a následne prejednať v príslušnej komisií,
f) bolo doplnené, že v prípade neschválenia žiadosti oznámi túto skutočnosť mesto Poprad,
žiadateľovi do 30 dní,
g) bolo doplnené nové ustanovenie, ktoré neumožňuje použitie dotácie u profesionálneho športovca
za výkon športu podľa § 4 ods. 3 zákona o športe a u športového odborníka podľa § 6 odsek 3
zákona o športe, nevzťahuje sa na športového odborníka, ktorý trénuje mládež,
h) z článku 3 bol presunutý bod 3 do článku 5 bod 9,
i) bola upravená povinnosť predkladania uvedených potvrdení od sumy 3 500,- €,
j) bola doplnená povinnosť predkladania všetkých účtovných dokladov pri vyúčtovaní,
k) bola stanovená povinnosť prijímateľa dotácie uhrádzať výdavky uplatnené vo vyúčtovaní len z
bankového účtu, ktorý je uvedený v uzatvorenej zmluve, prípadne v hotovosti do výšky 200,- €
l) bola stanovená povinnosť žiadateľa vyúčtovať poskytnutú dotáciu z účtu, na ktorý mu bola
dotácia poskytnutá,
m) bolo doplnené Prechodné ustanovenie týkajúce sa kalendárneho roku 2017,
Na základe vyššie uvedeného predkladáme Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad návrh nového
znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad č…../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
Mesta Poprad.
Finančná komisia odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad
č…../2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. (hlasovanie: za: 6 členov, proti: 0,
zdržal sa:0).
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Ing. Marián Matta, vedúci ekonomického odboru MsÚ v rámci prerokovania návrhu Všeobecného
záväzného nariadenia mesta Poprad č. …./2016 o miestnom poplatku za rozvoj uviedol:
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2016 o miestnom poplatku za rozvoj
predkladáme z dôvodu, že od 01.11.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom
poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 447/2015 Z. z.“),
ktorý schválila NR SR dňa 20.11.2015.
Zákon č. 447/2015 Z. z. splnomocňuje obce a mestá, aby po 01.11.2016 mohli prijať všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým na svojom území ustanovia miestny poplatok za rozvoj (ďalej len
„poplatok za rozvoj“).
Predmetom poplatku za rozvoj sú pozemné stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné
povolenie. V § 3 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z. je taxatívne vymedzené, čo nie je predmetom
miestneho poplatku za rozvoj.
Poplatníkom poplatku za rozvoj je fyzická
stavebníkovi vydané stavebné povolenie.

osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako

Základom poplatku za rozvoj je výmera nadzemných častí podlahovej plochy realizovanej stavby v
m². Pri určení týchto výmer sa vychádza z projektovej dokumentácie stavby priloženej
k dokumentom tvoriacim podklad pre vydanie stavebného povolenia.
Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin základu poplatku a sadzby poplatku za rozvoj.
Sadzbu poplatku za rozvoj možno ustanoviť alebo zmeniť všeobecne záväzným nariadením iba k 1.
januáru kalendárneho roka, teda vždy len od začiatku rozpočtového obdobia. V priebehu
rozpočtového obdobia sa sadzby poplatkov meniť nemôžu.
V predkladanom návrhu všeobecne záväzného nariadenia navrhujeme ustanoviť na celom území
mesta Poprad jednotnú minimálnu sadzbu poplatku za rozvoj vo výške 10,00 € pre všetky druhy
stavieb vymedzené v § 7 ods. 2 zákona č. 447/2015 Z. z..
Poplatok za rozvoj je príjmom rozpočtu mesta. Výnos poplatku za rozvoj sa použije na úhradu
kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbami konkrétne uvedenými v § 11 ods. 2 zákona č.
447/2015 Z. z. vrátane vysporiadania pozemku na tento účel.
Finančná komisia odporúča prerokovať Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Poprad
č…../2016 o miestnom poplatku za rozvoj. (hlasovanie: za: 5 členov, proti: 0, zdržal sa:1).
6.) Predseda finančnej komisie Mgr. Štefan Pčola následne poďakoval všetkým prítomným za účasť
a ukončil zasadnutie.
V Poprade, dňa 23.11.2016
Zapísala: Ing. Drahomíra Polovková, tajomník komisie
Mgr. Štefan Pčola,v. r.
predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad
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