Zápisnica č. 5/2019
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 28. 11. 2019
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
Zahájenie
VZN č. 9/2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne
služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m. r. o. - kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119,
Dubnica nad Váhom
3. VZN č.14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Dubnica nad Váhom
4. VZN č. 12/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských
zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
5. VZN č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 zo dňa 26.06.2019 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
6. VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom nebytových
priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom
v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012, VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2.2014 a VZN č. 9/2014 zo
dňa 26.6.2014
7. VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. VZN č. 11/2019 o miestnych daniach
9. Ostatné
10. Diskusia
11. Záver
1.
2.

Bod č. 1

Zahájenie

Predseda komisie finančnej a majetkovej Ing. Marián Osúch o 15.32 hod. privítal prítomných členov
komisie. Konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko bolo prítomných 6 zo 7 členov komisie.
Ing. Osúch privítal zástupcu primátora Ing. Truchlého, vedúcu oddelenia ekonomického Ing. Stanovú
a Ing. Ďuďáka. Uviedol, že Ing. Suchánek sa ospravedlnil za neúčasť.
Návrh na uznesenie č. 91/2019
Komisia schvaľuje Program podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 91/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 2

Ing. Osúch
Mgr. Kuricová

VZN č. 9/2019 o rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m. r. o. kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom
– predniesla Mgr. Kuricová
Doplnil, že najväčší nárast úhrady sa dotkne ľudí bez odkázanosti a pýtal sa,
koľko ich je.
Uviedla, že sa to týka 7 ľudí, ktorí žijú v garzónkach s rozlohou 33 m 2 sami
a vyjde ich to momentálne 213 € bez stravy. Doplnila, že dotácia od štátu sa
1

Ing. Osúch
Mgr. Kuricová
Ing. Sucháň
Mgr. Kuricová
Ing. Sucháň
Mgr. Kuricová
Ing. Sucháň
Mgr. Kuricová
Ing. Sucháň
Mgr. Kuricová
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Kuricová
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Kuricová
Ing. Sucháň
Ing. Osúch
Mgr. Kuricová
Ing. Ďuďák

každým rokom znižuje. Robila si prieskumy, čo sa týka spotrebičov a zistila, že
v niektorých zariadeniach ani neumožňujú mať vlastnú chladničku, v jednom
zariadení mali povolené mrazničky, ale platili 1 € za deň.
Pýtal sa, či majú porovnanie celkových úhrad v okolitých zariadeniach.
Informovala, že v Hubertuse v Trenčianskych Tepliciach je to 610 € na mesiac,
ale od januára idú zvyšovať.
Podotkol, aby uviedla porovnateľné zariadenia, nie súkromné.
Uviedla, že tieto informácie sa moc neposkytujú, niektoré sa dajú zistiť z VZN,
napr. v Košeci majú okolo 580 € na mesiac.
Pýtal sa na najnižšiu a najvyššiu úhradu.
Informovala, že najnižšia je 213 € a najvyššia asi 446 €, ale priemerne sa to
hýbe do 400 €.
Pýtal sa, či by nemohli vylúčiť práčky, keď má zariadenie vlastnú práčovňu.
Podotkla, že sa tomu nebráni, ale nastala by „vojna“.
Poznamenal, že by malo význam vylúčiť niektoré spotrebiče, lebo po prepočte
elektriny sa mu nastavené platby za spotrebiče zdajú privysoké. Pýtal sa, koľko
stoja revízie spotrebičov.
Informovala, že asi 3 € na jeden spotrebič.
Podotkol, že sa tu bavíme o niečom, čo nevyriešia, ale zlikvidoval by spotrebiče
staršie ako 3 roky, lebo sa môže niečo stať, treba si stanoviť jasné pravidlá,
investoval by do nákupu napr. chladničiek.
Uviedla, že to si nevie vôbec predstaviť, že by po 3 rokoch už bola chladnička
stará a museli by ju vyhodiť.
Poznamenal, že nemusia mať žiadne, je to o nastavení.
Uviedla, že čo sa týka nákupu chladničiek, majú úplne iné priority.
Súhlasil, že keď je budova mestská, je to na vlastníkovi, keď sa niečo stane.
Pýtal sa na celkové zvýšenie príjmov po premietnutí zvýšenia platieb.
Informovala, že asi 30 € na klienta.
Doplnil, že by išlo o cca 29 tis. €.

Návrh na uznesenie č. 92/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 9/2019 zo dňa 12.12.2019 O rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované
sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m. r. o. - kombinované zariadenie, Pod hájom
1291/119, Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 92/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 3

VZN č. 14/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Dubnica nad Váhom
– predniesla Mgr. Beniaková

Mgr. Beniaková
Ing. Sucháň
Mgr. Beniaková
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Beniaková
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Truchlý
Ing. Osúch
Mgr. Rózsahegyi

Informovala, že na rok 2020 budú celkové náklady cca 940 tis. €, zatiaľ čo tento
rok vybrali od občanov a podnikateľov cca 780 tis. €.
Uviedol, že si všimol pri ich paneláku, že keď príde smetiarske auto, aj tak
vysypú všetky kontajnery do jedného, a takisto je zlý prístup ku kontajnerom,
nakoľko tam parkujú autá.
Uviedla, že ju prekvapuje táto informácia, pretože zvozy jednotlivých druhov
odpadu sú v iný deň. Ďalej informovala, že problém s prístupom sa bude riešiť.
Všimol si, že sú preplnené kontajnery na plasty, ako potom majú ľudia triediť,
keď to nemajú kam dať.
Uviedla, že je to nedisciplinovanosťou občanov, hádžu tam, čo tam nepatrí,
nestláčajú fľaše, bohužiaľ už častejšie sa to vyvážať nedá.
Poznamenal, že by na kontajneroch mohla byť nejaká páka na stáčanie fliaš.
Podotkol, že keďže sa majú zálohovať fľaše, už by to nemalo význam.
Informoval, že budú vyčlenené peniaze na polopodzemné kontajnery a nové
stojiská.
Poznamenal, že sa tu bavia o situácii, ktorá bude teda iná.
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Pýtal sa, či kapacita Lušteku je asi 8 rokov.
Uviedla, že by tú dobu skrátila na polovicu, nakoľko končí skládka Lieskovec,
ktorú prevádzkuje UNIKOMAS a.s. Ďalej informovala, že od roku 2021 sa bude
musieť zbierať kuchynský odpad.
Pýtal sa, že či v prípade polopodzemných kontajnerov by nemali problém, keď
sa dovezie veľké množstvo odpadu.
Uviedla, že by mala byť nová triediaca linka, ktorá bude aj rýchlejšia.

Ing. Bakyta
Mgr. Beniaková

Ing. Schnierer
Mgr. Beniaková

Návrh na uznesenie č. 93/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 14/2019 zo dňa 12.12.2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Dubnica nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 93/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 4

VZN č. 12/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl
a školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
– predniesla Mgr. Balážová

Ing. Osúch
Ing. Ďuďák

Ing. Osúch
Ing. Ďuďák

Ing. Bakyta
Mgr. Balážová
Ing. Osúch
Ing. Ďuďák
Mgr. Balážová
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Balážová
Ing. Ďuďák

Informoval, že by na školy malo ísť 9 mil. €.
Doplnil, že ide o to, ako sú nastavené originálne kompetencie, ich reálna výška
je o 12 % oproti VZN, Mesto bude platiť cca 48 % z podielových daní. Uviedol,
že keby sa nezvýšila nezdaniteľná časť základu dane, bol by príjem
z podielových daní vyšší.
Skonštatoval, že školstvo by na tom nemalo byť na ďalší rok zle.
Informoval, že sa pristúpilo ku kontrole hospodárenia škôl na mesačnej báze,
aby sa vedelo, ako používajú finančné prostriedky, malo by dôjsť
k implementácii systému.
Pýtal sa, či už je ekonómka na ZŠ Pod hájom.
Uviedla, že prebieha výberové konanie.
Informoval, že ZUŠ si polepší o cca 41 %.
Doplnil, že ZŠ sv. Dominika Sávia si polepší o 22,4 %, Centrum voľného času
LAURA o 99,59 % a súkromná ZUŠ o 36,28 %.
Informovala, že môžu kontrolovať súkromné zariadenia, tie môžu použiť dotáciu
len na mzdy, odvody a prevádzku.
Pýtal sa, či by mohli dostať počty detí jednotlivých škôl a zariadení.
Uviedla, že má so sebou aj tabuľku, môžu si pozrieť, ale mohla by ju aj poslať.
Doplnil, že všetky počty detí sú uvedené v návrhu rozpočtu v programe 7.

Návrh na uznesenie č. 94/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 12/2019 zo dňa 12.12.2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a
školských zariadení so sídlom na území mesta Dubnica nad Váhom
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 94/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
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Bod č. 5

VZN č. 13/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 zo dňa 26.06.2019 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
– predniesla Mgr. Balážová

Návrh na uznesenie č. 95/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom č.
13/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2019 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
zo dňa 26.06.2019.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 95/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 6

VZN č. 10/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom
nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo
vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012,
VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2.2014 a VZN č. 9/2014 zo dňa 26.6.2014
– predniesla Ing. Jurisová

Ing. Sucháň
Ing. Jurisová
Ing. Bakyta
Ing. Sucháň
Ing. Osúch
Ing. Jurisová
Ing. Schnierer
Ing. Osúch
Ing. Sucháň
Ing. Jurisová
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Jurisová
Ing. Osúch
Ing. Jurisová
Mgr. Rózsahegyi

Pýtal sa na výšku nájmu pre FitFabrik.
Uviedla, že ročný nájom je 2964,64 € + DPH.
Poznamenal, že sa o tom bavili, že je to s.r.o.-čka a platia taký nízky nájom.
Súhlasil, že to je nájom neadekvátny tým priestorom.
Podotkol, že bez ohľadu, čo schvália, nebude sa to týkať ich zmluvy, ktorá je
uzatvorená na 10 rokov a neodkazuje na VZN.
Informovala, že si robila prieskum a fitnes centrá v Dubnici platia nájom cca 6 €
za m2 mesačne, oni len 4 € ročne a v iných mestách je to od 10 € mesačne.
Uviedol, že keby sa angažovali inak (napr. Tomáš Tatar daroval výbavu), tak
sa to zohľadní nájmom, ale nikde nie je tá záruka.
Súhlasil, ale nikde to nie je podchytené zmluvne, že by to nejako „vrátil“.
Takisto podotkol, že keby to bolo každý rok, je to iné.
Upozornila, že problémom je aj to, že využívajú o 267 m2 viac ako je v zmluve.
Ďalej uviedla, že Nová Dubnica má obchodné priestory na prenájom za 45-70 €
za m2 a rok.
Podotkol, že by mohli vyhlásiť zmluvu za neplatnú, keď neoprávnene užívajú
o 267 m2 viac.
Uviedla, že spoločnosti oznámila, aby si to dali do poriadku a p. Burdej si podal
žiadosť o prenájom, vyhlásila zámer na prenájom ako prípad hodný osobitného
zreteľa, nakoľko tam nič iné nemôže byť a môže sa to prenajať len im.
Pýtal sa, kto určuje, aká suma za prenájom sa ich bude týkať.
Informovala, že oni si uvedú, na aký účel chcú priestory využíva a podľa toho
sa to zaradí. Bolo by to tých 7 €, nedovolila si sama vyhodiť bod h).
Zdôraznil, že k zmluve sa musí vyjadriť právne oddelenie.

Návrh na uznesenie č. 96/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 10/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2011 o určovaní cien za nájom
nebytových priestorov a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve mesta Dubnica nad
Váhom v znení VZN č. 8/2012 zo dňa 27.9.2012, VZN č. 2/2014 zo dňa 27.2.2014 a VZN č. 9/2014 zo
dňa 26.6.2014.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 96/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
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Komisia odporúča prednostke MsÚ preveriť možnosti úpravy zmluvných podmienok v zmluvách
o nájme.
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 7

VZN č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
– predniesla Mgr. Beniaková

Ing. Osúch
Mgr. Beniaková
Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Beniaková

Informoval, že naposledy boli poplatky menené v roku 2012.
Doplnila, že niektorí platili viac, niektorí menej, preto sa rozhodli pre paušálny
poplatok pre občanov v bytových domoch.
Pýtal sa, aké sú nedoplatky za komunálny odpad.
Uviedla, že asi 84 tis. € pri fyzických osobách a 39 tis. € pri právnických
osobách.

Návrh na uznesenie č. 97/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 8/2019 zo dňa 12.12.2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 97/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 8

VZN č. 11/2019 o miestnych daniach
– predniesla Ing. Kiačiková

Mgr. Rózsahegyi
Ing. Kiačiková
Ing. Ďuďák
Ing. Kiačiková

Pýtal sa, ako sa to rieši s tými, čo prenajímajú byty.
Uviedla, že sa to nedá zistiť.
Doplnil, že takým sa nedá ísť na kontrolu, nedá sa to podchytiť.
Doplnila, že máme problém s ubytovňou na ul. Kpt. Nálepku, ktorá si zmenila
názov z turistickej na robotnícku ubytovňu, od 1.7.2019 neplatia daň za
ubytovanie, nakoľko tvrdia, že na nich sa to nevzťahuje, majú aj usmernenie
z Ministerstva financií SR.

Návrh na uznesenie č. 98/2019
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na Všeobecne záväznom nariadení Mesta Dubnica nad Váhom
č. 11/2019 o miestnych daniach.
Hlasovanie:

Za: 6

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 98/2019 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Bc. Blajsková, Mgr. Rózsahegyi, Ing. Schnierer, Ing. Sucháň
Bod č. 9
Ing. Osúch
Ing. Bakyta
Ing. Kiačiková

Ostatné
Navrhol konanie ďalšej komisie na 10.12.2019, kde sa bude riešiť hlavne
rozpočet a majetkové veci.
Pýtal sa na výšku poplatku za sobáš 66 €, ktorá sa mu zdá vysoká, že aj
žiadateľom sa to zdá veľa, a že keď je sobáš v sobotu, matrikárka nemá
príplatok za sobotu.
Uviedla, že na poplatok sa môžu pozrieť, v čom je to uvedené, čo sa týka
príplatku za sobotu, matrikárka má príplatok za sobáš 20 €.
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Bod č. 10

Diskusia

Do diskusie sa nikto nezapojil.
Bod č. 11

Záver

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie i hosťom a rokovanie
ukončil o 18.00 hod.
Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

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

Zapisovateľka komisie: Ing. Lenka Hricová

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

V Dubnici nad Váhom, 28. 11. 2019
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