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: 15. 11. 2021 (pondelok) o 17,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Inovatechu v Sládkovičove
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
Návrh rozpočtu Mesta Sládkovičovo na roky 2022 - 2024

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Návrh rozpočtu Spojenej školy na roky 2022 - 2024
Návrh rozpočtu ZŠ s materskou školou SP Sládkovičovo na roky 2022-2024
Návrh rozpočtu Technických služieb na roky 2022 - 2024
Návrh dodatku k VZN Mesta Sládkovičovo č. 107/2021 o miestnych daniach
Návrh VZN Mesta Sládkovičovo o dani z nehnuteľnosti
Rôzne, diskusia
Záver

K bodu 1)
Zasadnutie komisie otvoril a viedol p. MVDr. Pavol Bartaloš, predseda komisie a oboznámil
prítomných s programom zasadnutia. Komisia bola schopná uznášať sa o všetkých bodoch
programu, nakoľko z menovaných členov komisie boli prítomní piati členovia. Prezenčná
listina je súčasťou zápisnice, v ktorej sú zaznamenaní prítomní členovia a pozvaní hostia, a tí
členovia, ktorí sa zasadnutia nezúčastnili. Predseda finančnej komisie uviedol, že programom
zasadnutia komisie malo byť prerokovanie a predloženie stanovísk pre MZ k vyššie
uvedeným navrhovaným rozpočtom a dodatkom k VZN Mesta Sládkovičovo.
K bodu 2)
Mgr. Katarína Krommerová, vedúca finančného odboru predložila Návrh rozpočtu Mesta
Sládkovičovo na roky 2022 - 2024. Návrh rozpočtu bol predložený v tabuľkovej forme
a obsahoval skutočnosť za roky 2018, 2019, rok 2020 bol rozdelený na rozpočet, upravený
rozpočet, očakávaná skutočnosť, skutočné čerpanie.
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Za rok 2021 sa uviedol schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie za rok
2021 bude podrobne rozpísané v Záverečnom účte Mesta Sládkovičovo až po uplynutí
kalendárneho rozpočtovaného roka.
Návrh rozpočtu Mesta Sládkovičovo na roky 2022 - 2024 pozostáva z príjmovej časti, a to:
bežných príjmov, kapitálových príjmov a príjmových finančných operácii. Výdajová časť
pozostáva z bežných výdajov, kapitálových výdajov a výdavkových finančných operácii.
Mgr. Katarína Krommerová, informovala prítomných, že pracovné verzie návrhov rozpočtov
boli zaslané dňa 22.10.2021 na pripomienkovanie poslancom MZ. Do stanoveného termínu
31.10.2021, neboli zaslané žiadne pripomienky. Mesto má rozpracované projekty, ktoré sa
darí podľa možností ukončiť v plánovanom období, ako boli naplánované v rozpočte.
V prípade, ak sa investícia neukončí, presúvajú sa finančné prostriedky v príjmovej
a výdajovej časti rozpočtu do nasledujúceho kalendárneho roka. Pri podávaní a realizovaní
úspešne prijatých projektov, predseda komisie p. MVDr. Pavol Bartaloš, požiadal prednostu
úradu p. Ing. Gábora Krommera o vypracovanie prehľadu prijatých, realizujúcich a
ukončených projektoch, o ktoré sa mesto uchádzalo vo zverejnených výzvach. V kapitálových
výdavkoch sa z toho dôvodu pri spolufinancovaní projektu musí narozpočtovať 5 %
finančných prostriedkov z vlastných zdrojov.
Tento návrh rozpočtu nemá finálnu podobu dokumentu, ktorý sa počas zasadania komisie
mal členmi komisie brať na vedomie a doporučiť na ďalšie prejednanie na mestskom
zastupiteľstve. Niektoré komisie pri MZ Sládkovičovo nezasadali, a preto nie sú návrhy
zapracované, prípadne nebola komisia uznášania schopná. Je potrebné zvolať zasadnutie
komisie z dôvodu pridelenia dotácii z rozpočtu mesta a navrhnúť ich prerozdelenie. Ak budú
požadované finančné údaje poskytnuté na finančné oddelenie, zapracujú sa požiadavky do
návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024, a následne sa postúpia na schválenie poslancom na
verejnom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
K bodu 3)
Návrh rozpočtu Spojenej školy Sládkovičovo na roky 2022 – 2024 bol vypracovaný
v zmysle “ Návrhu na úpravu VZN mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných
prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka “ a skutočného počtu žiakov v jednotlivých
zariadeniach podľa štatistiky k 15.9.2021, ako aj predpokladanom prijme z MŠ SR na základe
platných normatívov. Rozpočet školy pozostáva z originálnych kompetencií : príjmy
a výdavky ako aj z prenesených kompetencií : príjmy a výdavky a príspevku od mesta.
K tomuto bodu programu boli predložené aj materiály : Návrh dodatku č. 9/2021 k VZN
mesta Sládkovičovo č. 81/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia zriadených na
území mesta Sládkovičovo a dôvodová správa k tomuto dodatku, predložený p. Ing. Máriou
Gubíniovou.
Zo strany školy bola predložená dôvodová správa k žiadosti o zvýšenie normatívu pre
Základnú umeleckú školu v Sládkovičove. Dôvodová správa bola prejednaná a schválená.
Z návrhu rozpočtu na základe rokovania a dohody boli vybraté položky 8 400,- EUR,
príspevok na úhradu výdavkov pre asistenta učiteľa pre zdravotne znevýhodnené dieťa v MŠ
a 2000,- EUR príspevok na zakúpenie smažiacej panvice. Dotácia v zmysle VZN na dieťa
v školskom klube bola upravená na 800,- EUR. Na základe týchto zmien škola predloží druhú
verziu návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024. Po prejednaní návrhu rozpočtu Spojenej školy
Sládkovičovo, finančná komisia v počte 5 prítomných členov komisie odporúča MZ
schváliť predložený návrh rozpočtu.
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K bodu 4)
K prejednávanému bodu – Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou SP s vjm
Sládkovičovo na roky 2022 - 2024 bol vypracovaný a predložený materiál v tabuľkovom
formáte. Ten obsahoval príjmovú a výdajovú časť originálnych a prenesených kompetencii,
a dotácie od mesta. Zasadnutia komisie sa zúčastnila aj ekonómka školy p. Mária Čanakyová.
Po prejednaní návrhu rozpočtu ZŠ s MŠ SP s vjm, finančná komisia v počte 5 prítomných
členov komisie odporúča MZ schváliť predložený návrh rozpočtu.

K bodu 5)
K prejednávanému bodu – Návrh rozpočtu Technických služieb Sládkovičovo na roky
2022 – 2024, bol predložený tabuľkový formát návrhu rozpočtu. V príjmovej časti ako aj vo
výdajovej časti návrhu na rok 2022 sa rozpočtuje suma 650 300,- EUR. Nárast potreby
finančných prostriedkov okrem iných položiek je v novej položke : triediaca linka pre
separovaný zber odpadu, papier, plast. Položka sa rozpočtuje na 50 000,- Eur. Zvýšené
náklady predstavujú aj 3 nové otvorené ulice, 96 nových rodinných domov, čo súvisí
s vyššími nákladmi na odvoz tuhého komunálneho odpadu, zimnú údržbu ciest. V roku 2021
sa začalo sa s odvozom kuchynského odpadu firmou BEFTE, spol. s r.o., táto služba občanom
sa tiež prejaví v čerpaní rozpočtu TSS. Finančná komisia v počte 5 prítomných členov
komisie odporúča MZ schváliť predložený návrh rozpočtu.
K bodu 6)
Návrh dodatku k VZN Mesta Sládkovičovo č. 107/2021 o miestnych daniach, komisia riešila
daň za psa v meste Sládkovičovo. Po prerokovaní tohto bodu sa finančná komisia uzniesla
a dáva odporúčanie pre MZ stanoviť jednotne sumy dane za psa nasledovne :
- daň za psa v nájomných bytových domoch a bytoch v súkromnom vlastníctve
22,- EUR
- daň za psa chovaného v rodinných domoch
7,- EUR
- daň za psa chovaného v podnikateľskom objekte
22,- EUR
Odporúčané zmeny na žiadosť predsedu finančnej komisie boli zaslané poslancom MZ
18.11.2021, s možnosťou pripomienkovania do 22.11.2021.

K bodu 7)
Návrh VZN Mesta Sládkovičovo o dani z nehnuteľnosti bol predložený a vypracovaný p.
Gabrielou Brunnerovou. V predloženom materiáli sa stanovuje navýšenie sadzby dane
z nehnuteľnosti za pozemky, stavby a byty v meste Sládkovičovo o 18% od roku 2022, čo
činí nárast do príjmovej časti rozpočtu cca 91 000,- EUR. Po prejednaní a zhodnotení
dopadu zvýšenia sadzby daní o 18 % pre fyzické a právnické osoby majúce nehnuteľnosti na
území mesta Sládkovičovo, návrh sa upravil na zvýšenie sadzby dane o 9 % od roku 2022.
S návrhom súhlasili 4 členovia finančnej komisie, 1 člen sa zdržal hlasovania.
Odporúčané zmeny na žiadosť predsedu finančnej komisie boli zaslané poslancom MZ
18.11.2021, s možnosťou pripomienkovania do 22.11.2021.
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K bodu 8 )
Všetky prejednávané podklady podľa pozvánky, návrhy rozpočtov na roky 2022 - 2024 :
Mesto Sládkovičovo, rozpočtové organizácie a príspevková organizácia, návrhy VZN
o miestnych daniach a o dani z nehnuteľnosti sú prílohou tejto zápisnice.
K bodu 9 )
Všetky body programu zasadnutia finančnej komisie, ako aj položené doplňujúce otázky
boli zodpovedané, predseda finančnej komisie p. MVDr. Pavol Bartaloš poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

MVDr. Pavol Bartaloš
predseda finančnej komisie

Mgr. Adriana Bolechová
zapisovateľka finančnej komisie
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