Mesto Sládkovičovo
F u č í k o v a 3 2 9, 9 2 5 2 1 S l á d k o v i č o v o,
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
__________________________________________________________

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Komisie finančnej pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo
V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov predseda Komisie finančnej pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len
„komisia“) zvolal zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 06. 11. 2019 (streda) o 16,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo č. dv. 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
Návrh rozpočtu mesta Sládkovičovo 2020-2022
Rozpočet mesta Sládkovičovo 2019 - úprava rozpočtu
Rôzne, diskusia
Záver

2.
3.
4.
5.

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol MVDr. Pavol Bartaloš, predseda komisie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Komisia bola schopná uznášať sa o všetkých bodoch
programu. Uviedol, že programom zasadnutia komisie je prerokovať a predložiť stanovisko
MZ k/ku:
• rozpočtu mesta a k rozpočtu príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií na
rok 2020 s výhľadom na roky 2021-2022,
• 4. úprave rozpočtu,
• určovaniu výšky miestnych daní a poplatkov,
• žiadostiam o poskytnutie dotácií a návratných finančných výpomocí,
• návrhom VZN týkajúceho sa s nakladaním odpadu v meste a stanovením poplatku za
odvoz tuhého komunálneho odpadu.
K bodu 2)
Mgr. Katarína Krommerová, vedúca finančného odboru MÚ Sládkovičovo predložila Návrh
rozpočtu mesta Sládkovičovo, príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií
zriadených mestom Sládkovičovo na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022. Predseda
komisie uviedol, že Návrhy rozpočtov budú zverejnené najmenej na 15 dní pred rokovaním
v MZ na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta, a je možné v lehote do 10 dní od
zverejnenia pripomienkovať a podávať návrhy na zmeny, ktoré budú vyhodnotené a zaslané
poslancom MZ najneskôr 3 dni pred prerokovaním v MZ.

- 1 Komisia prerokovala návrhy rozpočtov a skonštatovala, že rozpočet je živý materiál, ktorý
sa počas celého roka mení a dopĺňa podľa aktuálnych zmien. Príjmová časť rozpočtu
vychádza podľa údajov plnenia predchádzajúcich rokov. Mesto každoročne vyrubuje miestne
dane a poplatky, podľa počtu obyvateľstva a právnických osôb v meste zriadených na
podnikanie, na základe všeobecne záväzných nariadení mesta. Mestu sú mesačne zasielané
podielové dane zo štátu podľa trvalého počtu obyvateľov v meste, z čoho vyplýva, že na
obyvateľov žijúcich v našom meste bez trvalého pobytu nedostávame žiadnu čiastku
z podielových daní, tá smeruje do inej obci či mesta. Pričom vzniknuté náklady na týchto
občanov znáša na svoje náklady Mesto Sládkovičovo. Na prenesené kompetencie zo štátu na
mestá a obce sú vytvorené v príjmovej a výdajovej časti rozpočtu položky, ktoré sa vždy
musia zúčtovať voči príslušnému VUC, ministerstvu, fondu alebo nadácii, ktorý dotáciu
alebo transfer poskytol.
Výdajová časť rozpočtu je daná podľa jednotlivých kapitol, zahŕňajúcich
činnosti
v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho a športového života v meste. Vypracovanie
a podávanie projektov na zveľaďovanie a rozvoj mesta, a ich úspešnosť sa prejaví v príjmovej
a výdajovej časti rozpočtu. Mesto s výhľadom do najbližšieho obdobia má možnosť získať
takéto finančné prostriedky z fondov. Rozpočtovým organizáciám, v našom prípade školám
bolo doporučené, aby sa snažili získavať finančné prostriedky tiež z príslušných fondov
zameraných na výchovu a rozvoj našej predškolskej a školskej populácie. Mesto samozrejme
finančne bude aj naďalej prispievať zo svojho rozpočtu na chod predškolských a školských
zariadení.
Finančné operácie v príjmovej časti zahŕňajú splátku návratnej finančnej výpomoci, vo
výdajovej časti splácanie bankového úveru a splácanie pôžičky zo ŠFRB.
K predloženému návrhu rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 – 2022, členovia
komisie uviedli, že jednotlivé položky návrhu budú prerokované na konzultácii poslancov dňa
20.11.2019, a následne na verejnom rokovaní MZ, ktoré je plánované dňa 4.12.2019.
K bodu 3)
Komisia prerokovala Návrh 4. úpravy rozpočtu na rok 2019, v ktorom boli uvedené zmeny
ako v príjmovej, tak aj výdajovej časti, v členení bežnom a kapitálovom rozpočte mesta.
Zmeny navrhnuté podľa jednotlivých položiek sú prílohou tejto zápisnice.
Komisia súhlasí s uvedeným návrhom zmien a doporučuje predložený návrh prejednať
a schváliť po konzultácii s poslancami na zasadnutí MZ.
K bodu 4)
Predseda komisie p. MVDr. Bartaloš, predložil Plán zasadnutí komisie na rok 2020,
podľa ktorého zasadnutia sú plánované na mesiac máj a september 2020. V prípade
potreby budú zvolané mimoriadne zasadnutia. K Plánu zasadnutí nemali prítomní
žiadne pripomienky.
Na zasadnutie komisie boli predložené zoznamy žiadostí o poskytnutie dotácií na rok
2020 v oblasti kultúry a športu. Tieto žiadosti boli prejednané na zasadnutiach komisií
kultúry a športu a následne na zapracovanie do Návrhu rozpočtu mesta na rok 2020.V
oblasti kultúry sa jedná o čiastku 16 350,- Eur, v oblasti športu 26 700,- Eur. Na
zasadnutí boli prítomní aj predsedovia horeuvedených komisií. Zoznamy žiadostí sú
prílohou zápisnice.
Ohľadne miestnych daní, boli členovia a prítomní hostia oboznámení, že v roku 2020
sa neplánuje s navýšením sadzby dane z nehnuteľnosti od fyzických a právnických
osôb / stavby, pozemky, byty /.

- 2 Primátor mesta Ing. Szabó, informoval prítomných o potrebe zvýšenia poplatku za
tuhý komunálny odpad pre rok 2020. Z predloženého návrhu a prepočtov členovia
finančnej komisie odsúhlasili poplatok pre fyzickú osobu za rok 2020 v sume 22,00
Eur/ osoba , celkové zvýšenie poplatku predstavuje 22,2 % oproti roku 2019.
Pre mesto sa zvyšujú náklady na separovanie a odvoz odpadu. Doplácame na to, že
občania neseparujú podľa jednotlivých komodít a do smetných nádob sa dávajú
spotrebné predmety, ktoré sa podľa harmonogramu zberu rozčleňujú medzi
plasty, papier, sklo a kovy . Je vypracovaná metodika životného prostredia. Všetko
čo sa týka životného prostredia a nakladania s odpadom je regulované zákonom.
Vývoz smetných nádob v meste je každý druhý týždeň podľa jednotlivých trás
(I,II,III).
Počet smetných nádob je 1 ks do päť členov rodiny, nárok na 2 ks smetných nádob je
pre šesť a viac členov domácnosti.
- Ing. Doval poukázal na kritiku spoločnosti v prípade navýšenia ročného poplatku za
likvidáciu a odvoz odpadu. Dotkne sa to najviac viacčlenných rodín. Poukázal na
využitie kompostérov na separovanie biologického odpadu hlavne v rodinných
domoch.
- p. Sudová mala dotaz ohľadne platobnej disciplíny občanov, ako je zabezpečovaná
zo strany mesta.
- Ing. Szabó, primátor mesta informoval, že cca 90 % bolo zaplatených poplatkov
z vystavených výmerov, zvyšných 10% sa vymáha súdnou cestou cez exekúcie,
prípadne cez vystavené výzvy na zaplatenie nedoplatku.
- Ing. Lauko upozornil, že treba viesť ľudí k separácii odpadu, zbytočne si navyšujeme
náklady ak sa neseparuje. Je potrebné doriešiť aj technológiu na zbernom dvore,
pretože zamestnanci tohto objektu sa dennodenne dostávajú do kontaktu s privezeným
odpadom a ručne ho musia pretriediť podľa jednotlivých komodít aj napriek tomu, že
majú zabezpečené hygienické pomôcky.
- Ing. Szabó, primátor mesta doporučuje kontrolovať kedy a čo sa separuje
a vyhadzuje do smetných nádob.
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi na rok 2020 je v štádiu riešenia.
- Mgr. Krommerová, vedúca finančného odboru MÚ Sládkovičovo, prítomných
informovala o prijatí žiadosti regionálnej televízie Krea. Finančná komisia informáciu
prijala bez odporúčania. So žiadosťou sa budú ďalej zaoberať poslanci MZ na svojom
zasadnutí.
K bodu 5)
Komisia prijala nasledovné uznesenie
Uznesenie č. 1/KF-2019
A. Berie na vedomie
1) Informáciu o žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta.
2) Informáciu o výške poplatku za TKO. Z nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov finančnej komisie, dvaja členovia boli proti navrhnutému zvýšeniu
poplatku na sumu 22,- Eur / osoba.
3) Návrh rozpočtu na rok 2020 a s výhľadom na roky 2021 a 2022. K predloženému
návrhu predseda komisie uviedol, že jednotlivé položky návrhu budú prerokované
4) na konzultácii poslancov dňa 20.11.2019, a následne na verejnom rokovaní MZ,
ktoré je plánované na dňa 4.12.2019.
5) Informáciu o pripravovanom VZN o poplatku za TKO, ktoré je v štádiu riešenia.

- 3 B. Schvaľuje
1) Plán zasadnutí komisie na rok 2020.
2) Návrh športovej a kultúrnej komisie na rozdelenie dotácií pre športové kluby
a kultúrno-spoločenské organizácie v meste Sládkovičovo na rok 2020.
C. Odporúča Mestskému zastupiteľstvu schváliť
1) dotácie pre jednotlivé športové kluby a kultúrno-spoločenské organizácie tak, ako
je uvedené v návrhu príslušnej komisie.
2) Návrh 4. úpravy rozpočtu mesta schváliť tak, ako bol predložený.

Hlasovanie:

ZA: 5

ZDRŽAL/I SA: 0

PROTI: 0

NEHLASOVAL/I: 0

Záverom, keďže žiadny z členov komisie nepredložil ďalšie návrhy a pripomienky,
predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
V Sládkovičove dňa 06. 11. 2019

Zapisovateľ:
Mgr. Adriana Bolechová

Predseda komisie:
MVDr. Pavol Bartaloš

- 4 -

