Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 25. 02. 2019
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021
VIII. zmena rozpočtu za rok 2018
Zrušenie Zásad podpory individuálneho bývania
Zrušenie uznesení
Návrh VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu a výške príspevkov 2019
Záver

Bod č. 1

Zahájenie

Predseda komisie finančnej a majetkovej Ing. Marián Osúch o 15.30 hod. privítal prítomných členov
komisie. Konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko bolo prítomných 6 zo 7 členov komisie.
Ing. Osúch privítal vedúcu oddelenia ekonomického Mgr. Koncovú a prednostku Ing. Kiačikovú.
Pozn.: O 15.35. hod. prišiel Ing. Bakyta, počet členov komisie sa zvýšil na 7.
Návrh na uznesenie č. 1/2019
Komisia schvaľuje Program podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 1/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 2
Mgr. Osúch

Ing. Sucháň
Ing. Osúch
Mgr. Koncová
Ing. Osúch
Ing. Suchánek

Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2019 – 2021
– predniesla Mgr. Koncová
Uviedol, že tento rozpočet je realisticky opatrný vzhľadom na ekonomickú
situáciu na Slovensku a v Európe. Informoval, že tam zostali niektoré kapitálové
výdavky z minulých rokov, niektoré veci sa zrušili, lebo nie je ešte vypracovaná
ani projektová dokumentácia. Podotkol, že pri zostavovaní rozpočtu mali teraz
výhodu, nakoľko už poznali skutočnosť z roku 2018, keďže keď sa normálne
schvaľuje rozpočet koncom roka, tak sa len odhaduje situácia. Informoval, že
najväčšiu položku kapitálových výdavkov tvorí podprogram 6.1 – Výstavba,
napr. cyklotrasa, rekonštrukcia Domu kultúry, modernizácia odborných učební,
rozšírenie kapacít MŠ Centrum I. 32 atď. Konštatoval, že čo sa týka zadlženosti
mesta, je na tom mesto veľmi dobre – pod 15 %.
Pýtal sa, že či sa tá opatrnosť týkala príjmov aj výdavkov, či je tam nejaká
rezerva.
Uviedol, že je tam rezerva.
Doplnila, že určite počítali s rezervou, napr. aj pri príjmoch z daní
z nehnuteľností počítajú s vyššou sumou, akú dali do rozpočtu, takisto pri
kapitálových výdavkoch.
Informoval, že najväčším zdrojom príjmov mesta sú prerozdelené dane z príjmu
fyzických osôb zo štátu.
Poznamenal, že sa mu nepáčilo, keď v roku 2015 navýšili daň z nehnuteľností
od roku 2016 pre podnikateľov o 60 %.
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Ing. Sucháň
Ing. Suchánek
Ing. Osúch
Ing. Sucháň
Ing. Suchánek
Bc. Blajsková
Ing. Kiačiková

Ing. Osúch
Ing. Sucháň
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Kiačiková
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Koncová
Ing. Osúch
Ing. Kiačiková
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Koncová
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Koncová
Ing. Schnierer
Mgr. Koncová
Ing. Osúch
Ing. Sucháň
Ing. Suchánek
Ing. Osúch
Ing. Schnierer
Mgr. Koncová
Ing. Schnierer
Mgr. Koncová

Ing. Schnierer
Mgr. Koncová

Doplnil, že si vtedy robil analýzu a dokonca zistil, že Trenčín mal o 13 % nižšie
dane.
Tlmočil požiadavku p. poslanca Lukáča, aby sa pri úprave ul. Bottovej spravili
aj obrubníky. Uviedol, že keď sa zrušila výstavba niektorých parkovísk kvôli
chýbajúcim projektom, mal by požiadavku zaradiť ich do ďalších rokov.
Uviedol, že parkoviská sa budú riešiť, chceli by sa na to pozrieť komplexne.
Súhlasil s koncepčným riešením, nakoľko napr. pri bytovom dome Centrum II.
92 sa spravilo minulý rok parkovisko a parkujú tam ľudia z iných bytových
domov či tí, čo idú do „fitka“.
Poznamenal, že by bolo možno dobré sa vrátiť k plánu podzemného
parkoviska.
Takisto súhlasila, že treba hľadať alternatívy, keďže na sídlisku Pod hájom
mizne postupne zeleň, kvôli pár parkovacím miestam sa vyrúbe viac stromov.
Informovala, že keď nastúpi vedúci výstavby, chceli by sa povenovať aj
parkovacej politike. Uviedla, že by sa chceli povenovať projektom, a keď by sa
napr. zainvestovalo do parkovacieho domu, či by to malo nejakú návratnosť,
a či by boli občania ochotní parkovať aj ďalej od bytového domu.
Uviedol, že by sa mala spraviť pasportizácia a na základe týchto informácií by
sa to nejako koncepčne spravilo.
Informoval, že niektoré mestá to majú tak, že klasické parkovacie miesta
ponúkajú 3-krát drahšie ako v parkovacom dome, a tým pádom sú občania
donútení vybrať si parkovanie v parkovacom dome.
Pýtal sa na bežné výdavky 114 900 eur v podprograme 2.8 – Mestská
poliklinika.
Informovala, že ide o zdravotné odvody, ktoré neboli platené za zamestnancov
a už to bude musieť zaplatiť len mesto, spoločnosť uni-POLIKLINIKA Dubnica
nad Váhom, a.s. neprebrala žiadne záväzky.
Pýtal sa, či sa nič z toho neuhradilo.
Uviedla, že sa hradili aj iné záväzky.
Podotkol, že všetky opravy nad 350 eur robí mesto.
Doplnila, že za nájom 1 euro a so 40 %-ným podielom mesta.
Pýtal sa, aká údržba sa robí na Dome smútku, keď sa robila jeho rekonštrukcia.
Uviedla, že ide len o 1000 eur.
Pýtal sa na DUMAT a údržbu chladiacich zariadení.
Uviedla, že 50 % nákladov už znáša SALUSS.
Pýtal sa na členenie podľa položiek čo sa týka DUMATU.
Uviedla, že je to len príspevok, nakoľko je to naša príspevková organizácia,
mesto ho nemá položkovite rozčlenené, to si robí už DUMAT, ale dáva neskôr
podklady mestu.
Informoval, že sa pri výške príspevku pre DUMAT vychádzalo zo skutočnosti
z roku 2018 a z ich požiadaviek, napr. nákup auta, chladiace zariadenia atď.
Pýtal sa, koľko percent z rozpočtu tvorí príspevok.
Poznamenal, že to je celý ich príjem, že organizácia nezarába.
Doplnil, že ich výnosy sú minimálne.
Pýtal sa, prečo v podprograme 2.7 – ŠZ Prejta boli v rozpočte na rok 2018
bežné príjmy 784 240 eur a skutočnosť bola len 370 788 eur.
Uviedla, že poplatky od obyvateľov a stravné pre ŠZ Prejta sú uvedené
v podprograme 2.6 – Zariadenie pre seniorov.
Pýtal sa, prečo v príjmoch v kóde 320 – Tuzemské kapitálové granty a transfery
je v roku 2018 rozpočet 3 734 742 eur a skutočnosť je 60 000 eur.
Odpovedala, že niektoré granty nedostali, ktoré v roku 2018 plánovali
(prístrešok na hasičské auto, oprava strechy na telocvični školy) a väčšina je
presunutých až v ďalších rokoch (napr. cyklotrasa).
Zaujímal sa, koľko trvá celý cyklus požiadavky grantu.
Uviedla, že je to veľmi individuálne a nevyspytateľné.

Návrh na uznesenie č. 2/2019
Komisia odporúča MsZ schváliť rozpočet mesta na rok 2019 vrátane programov a podprogramov.
Hlasovanie:

Za: 7

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 2/2019 bolo prijaté.
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Zdržal sa: 0

Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Návrh na uznesenie č. 3/2019
Komisia odporúča MsZ vziať na vedomie rozpočet mesta na rok 2020 - 2021 vrátane programov
a podprogramov.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 3/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 3

VIII. zmena rozpočtu za rok 2018
– predniesla Mgr. Koncová

Ing. Suchánek

Poznamenal, že výsledok je pozitívny, nakoľko príjmy boli navýšené a výdavky
boli len o niečo vyššie.
Podotkla, že výsledok je vyrovnaný, že bežné príjmy vo výške 26 370 eur išli
do výdavkov škôl.
Poprosil o zoznam názvov stredísk, aby sa v nich vedeli ľahšie zorientovať.
Prisľúbila, že zoznam dostanú.

Mgr. Koncová
Ing. Schnierer
Mgr. Koncová

Návrh na uznesenie č. 4/2019
Komisia odporúča MsZ schváliť VIII. zmenu rozpočtu za rok 2018.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 4/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 4

Zrušenie Zásad podpory individuálneho bývania
– predniesla Ing. Kiačiková

Ing. Suchánek

Uviedol, že to bol taký marketingový ťah, že navýšime dane a potom ich
občanom vrátime. Informoval, že postupne sa to malo preniesť aj na
podnikateľov, avšak tam sa to nakoniec nerealizovalo, nakoľko to už nebolo
možné zo zákona.
Podotkla, že to bol nápad bývalého prednostu Ing. Michalca, ale bolo to
neefektívne, veľa občanov aj volalo, že sa im kvôli takej sume ani neoplatí ísť
na poštu.

Mgr. Koncová

Návrh na uznesenie č. 5/2019
Komisia odporúča MsZ schváliť Zrušenie uznesenia č. 5/2016 zo zasadnutia Mestského
zastupiteľstva zo dňa 25.2.2016 – Zásady podpory individuálneho bývania v meste Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 5/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň

3

Bod č. 5

Zrušenie uznesení
– predniesla Mgr. Koncová

Návrh na uznesenie č. 6/2019
Komisia odporúča MsZ schváliť:
A) Zrušenie uznesenia č. 75/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 22.6.2017 – použitie
rezervného fondu na nasledujúcu akciu Parkovisko Pod hájom súpisné číslo 1087 a 1088 v sume
50 000 EUR
B) Zrušenie časti uznesenia č. 157/2017 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 –
použitie rezervného fondu mesta na úhradu kapitálových výdavkov na nasledujúce akcie vo výške
550 000 EUR:
 Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 954 v sume 150 000 EUR,
 Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 960 v sume 150 000 EUR,
 Parkovisko na sídlisku Pod hájom pri bytovom dome 1088 a 1087 v sume 250 000 EUR.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 6/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 6

Návrh VZN č. 2/2019 o mieste a čase zápisu a výške príspevkov 2019
– predniesla Ing. Kiačiková

Návrh na uznesenie č. 7/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecnom záväznom nariadení mesta č. 2/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa VZN č. 9/2015 zo dňa 15.12.2015 v znení VZN č. 2/2017 zo dňa 23.2.2017, o mieste a
čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 7

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 7/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer,
Ing. Sucháň
Bod č. 7

Záver

Ing. Osúch informoval, že ďalšia komisia sa uskutoční pravdepodobne v pondelok pred plánovaným
mestským zastupiteľstvom konaným dňa 27.3.2019, kde sa budú schvaľovať aj dotácie.
Na záver poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie i hosťom a rokovanie ukončil o 17.15 hod..
Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

............................................

Zapisovateľka komisie: Ing. Lenka Hricová

............................................

V Dubnici nad Váhom, 25. 02. 2019
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