Zápisnica č. 7/2020
zo zasadnutia Komisie finančnej a majetkovej
Deň rokovania komisie: 09. 12. 2020
Rokovanie viedol: Ing. Marián Osúch - predseda komisie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zahájenie
Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023
VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom
VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 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
VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Diskusia
Záver

Bod č. 1

Zahájenie

Predseda komisie finančnej a majetkovej Ing. Marián Osúch o 16.00 hod. privítal prítomných členov
komisie. Konštatoval, že komisia je spôsobilá rokovať, nakoľko bolo prítomných 5 zo 7 členov komisie.
Ing. Osúch privítal pani prednostku Ing. Kiačikovú a hlavnú kontrolórku Ing. Kňažekovú.
Návrh na uznesenie č. 63/2020
Komisia schvaľuje Program podľa rokovacieho poriadku.
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 63/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Ing. Schnierer, Mgr. Rózsahegyi
Pozn.: O 16.05 hod. prišiel Ing. Suchánek, počet členov komisie sa zvýšil na 6.
Bod č. 2

Ing. Osúch

Ing. Kiačiková

Ing. Osúch
Ing. Kiačiková

Návrh rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023
– predniesli Ing. Kiačiková a Ing. Osúch
Poďakoval sa za pripravenie rozpočtu hlavnej kontrolórke a pani prednostke.
Uviedol, že čo sa týka príjmov z prerozdelených daní, rozpočet počíta
s poklesom cca 3%, že nie je výrazný rozdiel medzi bežnými príjmami
a výdavkami a stav rezervného fondu k 30.11.2020 je cca 7,3 mil. eur.
Informoval, že najväčšou investičnou akciou bude rekonštrukcia námestia za
1,5 mil. eur, momentálne sa na ňu robí projekt.
Doplnila, že sa pri rekonštrukcii námestia počíta aj s najhorším variantom, že
všetko sa bude musieť odstrániť, pretože je tam nesprávny podklad.
Informovala, že sa dokončí projekt, pôjde sa do územného konania a potom sa
vyhlási súťaž. Uviedla, že sa zvyšujú poplatky za skládkovanie, ale občanom
sa poplatky nezvyšovali, bude sa viac platiť TSM, rokujú o poplatkoch za zelený
a kuchynský odpad. Informovala, že sa budú budovať ďalšie stojiská pre
polopodzemné kontajnery.
Informoval, že veľkým výdavkom bude opatrovateľská služba, momentálne sa
platí len 1 euro za hodinu, preto by sa to mohlo zvýšiť na 1,5 eura.
Uviedla, že zatiaľ nemajú ani refundované platy opatrovateliek za rok 2019,
prebiehajú dlho kontroly, nevylúčila, že by sa poplatky za opatrovateľskú službu
zvýšili na 1,5 - 2 eurá.
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Ing. Bakyta

Ing. Kiačiková
Ing. Kňažeková
Ing. Kiačiková
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Suchánek
Ing. Osúch

Ing. Kiačiková
Ing. Suchánek
Ing. Kiačiková
Ing. Schnierer
Ing. Kiačiková

Ing. Schnierer
Ing. Kiačiková
Ing. Kňažeková
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Osúch
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Kiačiková

Ing. Osúch
Ing. Suchánek
Ing. Kiačiková

Uviedol, že ho škrú stále obrady, či by sa nedalo dať niečo mladomanželom,
napr. kytica neveste, kazí dojem aj ten stôl, mohlo by sa to vynoviť. Zdali sa mu
vysoké odmeny pre mestskú políciu vo výške 30 209 eur za tento rok, čo
vychádza cca 1600 eur na osobu.
Odpovedala, že policajti majú nastavený hodnotiaci systém, podľa ktorého dáva
náčelník od 20 do 100 eur mesačne, ale nie každému.
Doplnila, že to neznamená, že dostanú toľko, koľko je narozpočtované, bude
sa meniť systém odmeňovania.
Uviedla, že sú narozpočtované 2 funkčné platy na jedného, ale nemusí sa to
vyplatiť.
Poznamenal, že minulý rok schválili viacej peňazí, nechápe, načo toto riešia.
Podotkol, že ho trápi položka granty z EÚ, že či by sme nemali byť
ambicióznejší, že 442 tis. eur je dosť málo.
Uviedol, že v rozpočte nie sú žiadne investičné akcie financované z EU fondov
a iných externých zdrojov, ktoré sú len v štádiu prípravy, zámeru alebo projektu,
aby to následne neskresľovalo rozpočet. To ale neznamená, že sa na takýchto
projektoch nepracuje (konkrétne prestavba 2. ZŠ, zimný štadión, športová hala,
kompostáreň).
Doplnila, že tam dávali reálne sumy, zapájajú do rozpočtu len to, čo už majú
schválené.
Uviedol, že kapitálové výdavky sú ambiciózne, obáva sa, či je to reálne
a nebudeme to plniť len na 30%.
Odpovedala, že niektoré veci nevedia ovplyvniť, sú dlhé čakacie doby na
vyjadrenia.
Pýtal sa, ako sa posunuli s učilišťom.
Odpovedala, že keďže sa VÚC stále nevyjadrovala, uskutočnilo sa v septembri
stretnutie, ale reálne by mesto odkupovalo nehnuteľnosti za cca 100 tis. eur, čo
sa zdalo VÚC podhodnotené, takže sa nedohodli, a preto bude mať ešte
v budúcom roku pán primátor stretnutie na VÚC.
Pýtal sa na Chateau Mignon. Zaujímal sa, prečo je veľký nárast pri bežnej
údržbe v rámci životného prostredia.
Uviedla, že majú záujem odkúpiť budovu, ale uvidí sa, či to vyjde.
Informovala, že bežná údržba sa navýšila kvôli odkazu pre starostu a tiež sa
ráta s navýšením nákladov po rekonštrukcii námestia.
Pýtal sa, či sa niečo riešilo ohľadom participatívneho rozpočtu.
Uviedol, že sa pripravuje štatút na participatívny rozpočet, v dotáciách je na to
určených 20 tis. eur, 5 tis. eur bude na 1 projekt.
Poznamenal, že by to malo byť vyčlenené zvlášť, nie v dotáciách.
Informovala o zmenách (pripomnienkách) v kapitole 7, ktoré zapracuje vedúca
oddelenia školstva – v podprograme 7.5.1 sa navýši rozpočet na stravovanie
ZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia o 7244 eur, v podprograme 7.5.2 bude rozpočet
ponížený o 11568 eur pri súkromnom CVČ LAURA, pretože dotácia sa dáva
len na deti s trvalým pobytom v meste, tým pádom celkový rozpočet za školstvo
sa poníži o 4324 eur.
Súhlasil aj s členmi komisie na zapracovaní pripomienok.
Ocenil, že pripravili rozpočet, keďže sa rozprávalo aj o rozpočtovom provizóriu.
Pýtal sa, ako to vyzerá so spoločným systémom, ktorý zaviedol Ing. Ďuďák.
Uviedla, že na ňom už pracujú v školách a v organizáciách, len ešte nemajú
mzdy v školách, lebo sa školy obávajú, že každý uvidí ich mzdy.

Návrh na uznesenie č. 64/2020
Komisia odporúča MsZ:
a) schváliť rozpočet mesta na rok 2021 vrátane programov a podprogramov po zapracovaní
pripomienok,
b) vziať na vedomie rozpočet mesta na rok 2022 - 2023 vrátane programov a podprogramov,
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Na základe hlasovania uznesenie č. 64/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Ing. Schnierer
Zdržal sa: Mgr. Rózsahegyi
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Bod č. 3

VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom
– predniesol Ing. Truchlý

Ing. Osúch

Ing. Schnierer
Ing. Kiačiková
Ing. Schnierer
Ing. Truchnlý
Ing. Bakyta
Ing. Truchlý
Ing. Osúch
Ing. Schnierer
Ing. Kiačiková
Ing. Suchánek
Ing. Truchlý
Ing. Osúch
Ing. Truchlý
Ing. Bakyta
Ing. Osúch

Mgr. Rózsahegyi

Ing. Truchlý
Mgr. Rózsahegyi

Ing. Truchlý
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Truchlý
Ing. Schnierer
Ing. Bakyta
Ing. Truchlý
Mgr. Rózsahegyi
Ing. Kiačiková

Mgr. Rózsahegyi

Uviedol, že boli pripomienky, či tie kritériá majú byť priamo vo VZN, alebo by sa
mali upravovať inak. V minulosti sa ani nevedelo, koľko žiadostí je, teraz by to
išlo cez komisie, ktoré si stanovia svoje kritériá. Informoval, že cez systém
EGRANT by to malo byť jednoduchšie, preto aj navrhoval, aby sa to podávalo
do októbra, aby sa to schvaľovalo s rozpočtom.
Pýtal sa, aké doklady predkladali, keď sa tam teraz vymedzujú potrebné
doklady.
Uviedla, že predkladali aj paragóny.
Pýtal sa, či sa k žiadostiam a vyúčtovaniam v systéme EGRANT dostane
potom napr. poslanec.
Uviedol, že sa dostanú, lebo doklady tam budú naskenované.
Mal pripomienky k proporcionalite, napr. športový klub bude mať schválené na
cestovné 20 tis. eur, ale potrebujú viac, ako sa to bude riešiť.
Uviedol, že preto sú tam odôvodnené prípady, bude sa to môcť presunúť.
Doplnil, že sa to bude môcť presunúť, ak to komisia schváli.
Poznamenal, že aj v mestskom rozpočte sa finančné prostriedky presúvajú, ale
pokiaľ si to klub odôvodní, nemal by to byť problém.
Informovala, že doteraz to bolo robené dosť všeobecne.
Pýtal sa, či sa dotácie budú vyhodnocovať automaticky.
Odpovedal, že systém má byť len pomoc pre komisie, niektoré hodnotenia budú
subjektívne.
Doplnil, že aj doteraz sa rozhodovalo subjektívne, to bude vždy.
Uviedol, že každá komisia by mala zverejniť, podľa akých kritérií bude hodnotiť.
Podotkol, že by sa mali určiť nosné športy.
Uviedol, že by mal byť dôležitý prínos projektu, ako športy futbal, hokej,
cyklistika, ale keď sa dostane do popredia nejaký iný šport, aby sa nemuselo
meniť celé VZN.
Poznamenal, že k akému dátumu bude veľkosť členskej základne
a vyúčtovanie za IV. štvrťrok bude teda do 20.1. Pýtal sa, že napr. ako sa bude
hodnotiť kritérium tradícia, ak vznikne nový projekt, ktorý bude inovatívny, tým
pádom hneď stratí body.
Uviedol, že posledné vyúčtovanie bude do 20.11., pretože dotácia bude
poskytnutá na január až október a niektoré kritéria sa nebudú týkať všetkých.
Pýtal sa, čo keď niekto bude mať turnaj v novembri a decembri, nebude môcť
tým pádom nič zúčtovať, rok je od 1.1. do 31.12., a preto by sa mala dotácia
poskytnúť na celý rok. Uviedol, že by nemali byť uznávané honoráre a mzdy.
Uviedol, že tak to môžu dať na celý rok.
Narážal na členskú základňu, že keď niekto bude chcieť, pozháňa si deti na
ulici, zapíše ich a v skutočnosti na tréningy mu bude chodiť iný počet.
Odpovedal, že od toho sú komisie, aby to vyhodnotili.
Poznamenal, že asi komisia nepôjde na tréningy a nebude počítať deti.
Doplnil, že sa bavili o predložení registračných preukazov, ale vraj ich nemôžu
žiadať kvôli GDPR.
Nevidel v tom problém, robia to tak aj iné mestá.
Požiadal o úprave čl. V bod 12 – do 31.12.
Uviedla, že je tam uvedené, že dotácia sa spravidla poskytuje na obdobie
január až október, preto nie je vylúčené, že ju môžu vyčerpať aj v novembri
a decembri, len tým pádom nebudú môcť schváliť ďalšiu dotáciu s rozpočtom.
Podotkla, že všetci majú také rozpočty, že peniaze nebudú mať problém minúť
do konca októbra.
Stiahol svoju požiadavku a netrval na jej zapracovaní.
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Návrh na uznesenie č. 65/2020
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN č. 4/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica
nad Váhom.
Hlasovanie:

Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 3

Na základe hlasovania uznesenie č. 65/2020 nebolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Mgr. Rózsahegyi
Zdržal sa: Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Ing. Schnierer
Bod č. 4

VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 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
– predniesla Mgr. Beniaková

Mgr. Rózsahegyi
Mgr. Beniaková
Mgr. Blajsková

Pýtal sa, či by nebolo jednoduchšie vydať celé VZN namiesto dodatku, bolo by
to prehľadnejšie.
Uviedla, že po schválení bude vydané konsolidované znenie, na budúci rok sa
bude meniť VZN znovu, takže potom by sa už spravili jedno VZN.
Upozornila, že v článku II. bod 1 je nesprávny dátum, má byť z 12.12.2019.

Návrh na uznesenie č. 66/2020
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN č. 5/2020 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie 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

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 66/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Ing. Schnierer, Mgr. Rózsahegyi
Bod č. 5

VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
– predniesla Ing. Kiačiková

Ing. Osúch
Mgr. Beniaková

Pýtal sa, či poplatky za 10-litrové a 120-litrové nádoby sú len pre rodinné domy.
Odpovedala, že sú len pre rodinné domy, lebo majú možnosť kompostovať.
Uviedla, že buď majú pridelený kompostér, alebo budú musieť dať čestné
vyhlásenie, že majú svoj kompostér, príp. potvrdenie, že im to odoberá iná
spoločnosť.

Návrh na uznesenie č. 67/2020
Komisia odporúča MsZ uzniesť sa na VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady.
Hlasovanie:

Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Na základe hlasovania uznesenie č. 67/2020 bolo prijaté.
Za: Ing. Osúch, Ing. Suchánek, Ing. Bakyta, Mgr. Blajsková, Ing. Schnierer, Mgr. Rózsahegyi
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Bod č. 6

Diskusia

Ing. Osúch

Bod č. 7

Informoval, že 14.12.2020 bude ďalšia komisia, kde sa preberú hlavne
majetkové veci, mohla by byť spoločná s komisiou výstavby.
Záver

Na záver predseda komisie poďakoval všetkým zúčastneným členom komisie a rokovanie ukončil
o 18.10 hod.
Predseda komisie: Ing. Marián Osúch

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

Zapisovateľka komisie: Ing. Lenka Kováčová

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

V Dubnici nad Váhom, 09. 12. 2020
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