Zápisnica č. 1/2021
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 16. 03. 2021
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájenie
Nakladanie s majetkom
Štatút participatívneho rozpočtu
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom
VZN o čase predaja v obchode
Rôzne
Záver

Bod č. 1

Zahájenie

Predseda komisie finančnej a majetkovej Ing. Marián Osúch o 16.00 hod. privítal prítomných členov
komisie, ktorá sa uskutočnila online formou. Konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko bolo
prítomných 5 zo 7 členov komisie. Ospravedlnil sa Ing. Suchánek a Ing. Sucháň.
Ing. Osúch privítal prednostku Ing. Kiačikovú, hlavnú kontrolórku Ing. Kňažekovú a zástupcu primátora
Ing. Truchlého.
Navrhol, aby bol bod č. 2 Nakladanie s majetkom mesta vypustený a rokovalo sa o ňom až po komisii
výstavby a zároveň bol vypustený bod č. 5 VZN o čase predaja v obchode, nakoľko bolo stiahnuté
z rokovania MsZ a bude sa o ňom rokovať až na MsZ v apríli.
Hlasovanie:

Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania bol návrh schválený.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer
Zmena programu
1. Zahájenie
2. Štatút participatívneho rozpočtu
3. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom
4. Rôzne
5. Záver
Návrh na uznesenie č. 1/2021
Komisia schvaľuje Program podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:

Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 1/2021 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer

Bod č. 2

Mgr. Blajsková

Štatút participatívneho rozpočtu
– predniesol Ing. Osúch
Informovala, že by chceli, aby v máji, resp. júni bolo jasné, ktoré projekty by išli,
aby sa to stihlo aj zrealizovať, ale bol by to taký skúšobný rok.
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Mgr. Rózsahegyi
Ing. Osúch

Mgr. Rózsahegyi
Ing. Osúch
Mgr. Blasková

Pýtal sa, či toto niekedy nefungovalo a koľko peňazí sa vyčleňuje v iných
mestách.
Odpovedal, že pre fyzické osoby nie. Uviedol, že napr. Hlohovec má
vyčlenených 20 tis. eur, ak by boli dobré projekty, mesto by ich mohlo dať do
rozpočtu v ďalšom roku.
Skonštatoval, že sa uvidí, ako to pôjde, že ide o pilotný projekt.
Informoval, že sa urobí kampaň, kedy sa budú môcť predkladať projekty
a potom sa vyhlási konkrétna výzva.
Doplnila, že štatút sú len základné pravidlá, ako sa to bude robiť.

Návrh na uznesenie č. 2/2021
Komisia odporúča MsZ schváliť Štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 2/2021 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer

Bod č. 3

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom
– predniesla Ing. Kiačiková
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Pýtal sa, čo sa týka ostatných komisií, ako to dopadlo.
Informovala, že VZN je rozdelené do viacerých oblastí: kultúra a umelecká
činnosť, cestovný ruch a regionálny rozvoj, kde sa ešte nevedeli vyjadriť, VZN
vychádza z VZN Mesta Trenčín, životné prostredie si vypracovalo vlastnú
prílohu, školstvo sa stotožnilo s VZN Trenčína, sociálne tiež súhlasilo
s predloženým materiálom, športová komisia si dala podmienku schvaľovať
VZN spolu s koncepciou športu v apríli.
Pýtal sa, či by nebolo dobré zaviesť povinnosť transparentného účtu pre
organizácie.
Uviedla, že v minulom roku to chceli zaviesť, ale malé kluby s tým mali problém,
transparentný účet bude povinný len pre nosné športy.
Pýtal sa, či EGRANT funguje.
Uviedla, že funguje, žiadatelia o dotácie boli vyzvaní, aby si podali žiadosti aj
elektronicky.
Pýtal sa, či s tým boli nejaké problémy.
Uviedol, že to žiadatelia zvládali celkom dobre, niektorým sa muselo poradiť.
Pýtal sa, či bude mať do programu prístup aj komisia.
Informovala, že komisie budú mať prístup.
Podotkol, že v prípade dotácií na prevádzku si vlastne budeme posielať peniaze
sami sebe.
Uviedla, že takto budeme vedieť, koľko nás daný šport stojí.
Poznamenal, že to nech ani nehovoria, že to mesto nevie.
Uviedla, že to bude takto transparentnejšie. Upozornila, že klub by nemal byť
100 %-ne viazaný na dotáciu od mesta.
Pýtal sa, čo znamená článok 4 bod 2, že sumu uvedú v rozpočte.
Vysvetlila, že balík peňazí sa rozdelí na jednotlivé oblasti s výškou dotácie, aj
s tým čo pôjde na činnosť a čo na projekty.
Uviedol, že v článku 5 bod 3 písm. f) to koliduje, keďže niektoré organizácie,
napr. folklórne súbory dostávajú príspevky aj z TSK.
Uviedla, že nemôžu použiť na vyúčtovanie dotácie z mesta doklad, ktorý už bol
zúčtovaný niekde inde.
Uviedol, že vo VZN sa píše, že nemôžu mať záväzky voči mestu a potom sa
inde píše, že sa im stiahne z výšky dotácie v prípade nejakého záväzku.
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Ing. Kiačiková

Mgr. Rózsahegyi
Ing. Kiačiková

Vysvetlila, že žiadatelia musia spĺňať podmienku v čase podania žiadosti, ale
aj v čase schvaľovania zmluvy, takže ak by im medzitým vznikli nejaké záväzky
po lehote splatnosti, bude im o to ponížená výška dotácie.
Podotkol, že zmluvu podľa článku 8 bod 4 podpisuje primátor, čo sa stane, keď
by bol napr. zdravotne indisponovaný.
Uviedla, že viceprimátor má poverenie.

Návrh na uznesenie č. 3/2021
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní dotácií
z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 5

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 3/2021 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer
Bod č. 4

Rôzne

Do diskusie sa nikto nezapojil.
Bod č. 5

Záver

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie a rokovanie ukončil
o 16.55 hod.
Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

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

Zapisovateľka komisie: Ing. Lenka Kováčová

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

V Dubnici nad Váhom, 16. 03. 2021
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