Zápisnica č. 3/2020
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 8.4.2020
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Členovia komisie boli informovaní o:
-

vývoji rozpočtu za 1. štvrťrok 2020
plnení príjmov z prerozdelenia podielových daní za 1. štvrťrok 2020
možných scenároch vývoja HDP v súvislosti s koronakrízou a o dopadoch na rozpočet mesta
podľa prognózy RRZ
legislatívnych zmenách týkajúcich sa rezervného fondu
zmenách rozpočtu za rok 2019 a 1. štvrťrok 2020

Záver:
V súčasnosti ide mesto podľa schváleného rozpočtu, zatiaľ nebolo nutné prijímať žiadne
rozpočtové opatrenia v súvislosti s pandémiou.
Komisia následne odporučila:
1. vydať rozhodnutia o miestnych daniach a poplatkoch za odpady (pre FO aj pre PO) najskôr koncom
mája s tým, že druhú splátku bude možno uhradiť najneskôr do 31.10.2020
2. doručiť rozhodnutia obyvateľom mesta osobne pracovníkmi MsÚ
3. pripraviť dodatok k VZN o určovaní cien za nájom nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné
užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom s cieľom úplného odpustenia nájmu
v mestských priestoroch pre tie prevádzky, ktoré boli povinne zatvorené z rozhodnutia hlavného
hygienika (nájom by bol odpustený len počas obdobia, kedy bola prevádzka povinne zatvorená)
4. schváliť nákup pozemkov pod cyklotrasu. Časť cyklotrasy vedie po pozemkoch vo vlastníctve
Slovenskej republiky (parc. č. KN E 5052/502 v k.ú. Dubnica nad Váhom a parc. č. KN C 776
(novovytvorená parc. č. KN-C 776/2), 777 a 783 v k.ú. Prejta) a časť vo vlastníctve neznámych
vlastníkov (parc. č. KN E 680 – orná pôda o výmere 12 m2, v k.ú. Dubnica nad Váhom). V oboch
prípadoch požiadalo mesto o majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov Slovenský pozemkový fond.
SPF zaslal cenovú ponuku na odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta. Jednotková cena za
pozemky v k.ú. Dubnica nad Váhom bola stanovená vo výške 9,80 €/m 2 a za pozemky v k.ú. Prejta 7,80
€/m2. Celková cena za pozemky vo vlastníctve Slovenskej republiky predstavuje 29 736,60 € a za
neznámych vlastníkov 117,60 €.
5. predložiť MsZ na schválenie dotáciu pre Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom vo výške 60 %
odporúčanej sumy z komisie športu a komisie finančnej a majetkovej (10 200 €), nakoľko im bolo
schválenie dotácie prisľúbené na poslednom zastupiteľstve po dodaní chýbajúcich materiálov, ktoré boli
doručené MsÚ
6. v zmysle novely Zákonníka práce vyplácať 80 % funkčného platu zamestnancom škôl a školských
zariadení z dôvodu prerušenia vyučovania počas koronakrízy. Ide o originálne kompetencie mesta a
zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať pre prekážku na strane zamestnávateľa. Zároveň sa od
01.04.2020 pozastaví aj výber poplatkov pre MŠ, ŠKD, CVČ a školské jedálne.

Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

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

V Dubnici nad Váhom, 8.4.2020
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