Mesto Sládkovičovo
925 21 Sládkovičovo, Fučíkova 329
Komisia finančná pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo

Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Sládkovičove,
konaného dňa 29. 05. 2019

V súlade s § 15 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien
a doplnkov, predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Sládkovičovo (ďalej len
„komisia“) zvolal 1. zasadnutie, ktoré sa uskutočnilo:
Dátum konania: 29. 5. 2019 /streda/ o 16,00 hod.
Miesto konania: zasadačka Mestského úradu Sládkovičovo, č. dverí 13
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zápisnice.

Program zasadnutia komisie:
1. Otvorenie
2. Plán činnosti a harmonogram zasadnutí komisie v roku 2019
3. Návrh poslancov MZ na schválenie záverečného účtu mesta Sládkovičovo 2018
4. Rozpočet mesta Sládkovičovo 2019, úprava rozpočtu
5. Rôzne, diskusia
6. Záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril a viedol predseda p. Ing. Gábor Krommer, ktorý privítal členov
komisie a prizvaných hostí. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Členovia

komisie nemali k programu zasadnutia pripomienky
jednotlivých bodov.

a pristúpilo sa k prerokovaniu

2. Plán činnosti a harmonogram zasadnutí komisie v roku 2019
Predseda komisie prítomných informoval o dvoch navrhovaných plánovaných zasadnutia
a to v mesiaci september-október, kedy by sa malo prehodnocovať čerpanie rozpočtu
od začiatku roka a v mesiaci december, pripravovať návrh rozpočtu na rok 2020. Tento návrh
rozpočtu bude predložený na prerokovanie na pracovnom zasadnutí. Schválenie rozpočtu
na nasledujúci rok by malo byť na verejnom zasadnutí Mestskému zastupiteľstvu
Sládkovičovo v mesiaci december. Nevylučujú sa ani mimoriadne zasadnutia komisie, ak by
sa jednalo o úpravu rozpočtu, z dôvodu prijatia alebo čerpania finančných prostriedkov,
ktoré neboli zapracované v rozpočte na tento rok. Po prejednaní a doporučení komisiou sa
úpravy rozpočtu postúpia na schválenie Mestskému zastupiteľstvu Sládkovičovo.
K plánu činnosti nemali prítomní žiadne pripomienky.

3. Návrh záverečného účtu mesta Sládkovičovo za rok 2018
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov
a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, predkladá mesto Sládkovičovo záverečný účet finančného
hospodárenia za rok 2018.
Záverečný účet obsahuje:
-

údaje o plnení rozpočtu

-

výsledok rozpočtového hospodárenia mesta

-

bilanciu aktív a pasív

-

finančné usporiadanie vzťahov

-

prehľad o stave a vývoji dlhu

-

prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa
jednotlivých príjemcov

-

hospodárenie príspevkovej organizácie

-

stav peňažných fondov

-

správu o plnení programového rozpočtu mesta Sládkovičovo za rok 2018

Dátum zverejnenia Návrhu záverečného účtu za rok 2018 na úradnej tabuli mesta bol dňa
24. 4. 2019, na webovom sídle mesta 18. 4. 2019. Pripomienky k Návrhu záverečného účtu
za rok 2018, ktoré sa mohli uplatniť v lehote do 6. 5. 2019 /vrátane/, neboli uplatnené.
Predseda komisie p. Ing. Krommer oboznámil prítomných, že rozpočet mesta na rok 2018 bol
schválený mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017, uznesením MZ č. 251/2017.
V priebehu roka 2018 boli vykonané 4 zmeny rozpočtu, ktoré boli schválené na verejnom
zasadnutí MZ uzneseniami.
Finančná komisia prejednala Návrh záverečného účtu mesta Sládkovičovo, prediskutovali sa
jednotlivé položky a to: príjmy a výdavky bežného rozpočtu, príjmy a výdavky kapitálového
rozpočtu, finančné operácie.
Uvedené čísla v jednotlivých tabuľkách odzrkadľujú
hospodárenie mesta Sládkovičovo za minulý rok. Tvorba rezervného fondu za rok 2018 je
vo výške 361.189,86 EUR.
Uznesenie č. 1/2019
Prítomní členovia finančnej komisie súhlasia bez pripomienok s Návrhom záverečného
účtu za rok 2018 a doporučujú poslancom Mestského zastupiteľstva jeho schválenie
na najbližšom verejnom zasadnutí a prerozdelenie časti výsledku hospodárenia do
rozpočtu mesta na základe 2. úpravy rozpočtu na rok 2019. Pri hlasovaní bolo za schválenie
Návrhu záverečného účtu za rok 2018: 6 členov komisie, 1 členka komisie sa zdržala
hlasovania, 2 členovia komisie sa ospravedlnili za neúčasť na zasadnutí.
K danému prejednávanému bodu bol dotaz od p. Ing. Dovala, či je stanovená presná
štruktúra Návrhu záverečného účtu. Ako už bolo vyššie uvedené čo obsahuje záverečný účet,
materiál má veľa vypracovaných tabuliek z dôvodu jednotlivého čerpania rozpočtu. Ohľadne
presunov finančných prostriedkov medzi položkami rozpočtu a úpravou rozpočtu dal
vysvetlenie prítomným p. Ing. Krommer. Plánované nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré
boli získané z projektov účelovo zadané a v bežnom roku z nejakých dôvodov nedočerpané,
presúvajú sa do nasledujúceho rozpočtovaného roka. Sú aj prípady, ak sa na plánovanú akciu
v bežnom roku minú vlastné finančné prostriedky a dotácia nabehne na účet v nasledujúcom
rozpočtovom roku. Všetky takéto prípady musia prejsť cez úpravy rozpočtu.
4. Rozpočet mesta Sládkovičovo na rok 2019, úprava rozpočtu
Mesto Sládkovičovo nemalo v decembri 2018 schválený rozpočet na rok 2019 a z toho
dôvodu prechádzalo do nového roku rozpočtovým provizóriom. Na verejnom mestskom
zasadnutí v januári 2019, bol rozpočet na rok 2019 poslancami schválený.
Predseda komisie p. Ing. Krommer prítomných informoval, že v 1. úprave rozpočtu Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove schválilo zvýšenie základného imania spoločnosti Termálne
kúpalisko Vincov les, s r. o. o vklad mesta Sládkovičovo vo výške 340.000,- EUR
z prostriedkov mesta Sládkovičovo. Jedná sa o výdavkové finančné operácie. Mestské
zastupiteľstvo v Sládkovičove taktiež schválilo prijatie úveru na financovanie kapitálových

výdavkov mesta vo výške 300.000,- EUR. Podľa výsledku verejného obstarávania na získanie
najvýhodnejších podmienok poskytnutia úveru mesto bude čerpať úver s dobou splatnosti
4 roky od Slovenskej sporiteľni, a. s.. Pri presune niektorých položiek v kapitálovej výdajovej
časti rozpočtu, bude príjmová a výdajová časť rozpočtu pri prvej úprave predstavovať čiastku
300.000,- EUR.
2. úprava rozpočtu mesta bude prejednávaná a schvaľovaná mestským zastupiteľstvom
v mesiaci jún 2019 .
2. úprava

R2019

UR2019

2020

2021

Bežné príjmy
Originálne kompetencie - Spojená škola - vlastné príjmy

0

137 000

137 000

0

0

Originálne kompetencie - ZŠ SP s vjm -vlastné príjmy

0

2 200

2 200

0

0

Prenesené komp.- Spoj.šk - transfer-vlastné príjmy

0

8 000

8 000

0

0

Prenesené komp.- ZŠ SP s vjm- transfer-vlastné príjmy

0

1 000

1 000

0

0

Iné nedaňové príjmy

0

148 200

148 200

0

0

Transfery vrámci ver.správy-zo štátneho rozpočtu-školstvo

690 510

70 997

761 507

700 510

711 510

Výdavky verejnej správy

830 000

-16 000

814 000

860 000

900 000

Likvidácia chemikálii (Sýpka)

0

16 000

16 000

0

0

Originálne kompetencie - Spojená škola -Vlastné príjmy

0

137 000

137 000

0

0

Originálne kompetencie - ZŠ SP s vjm - vlastné príjmy

0

2 200

2 200

0

0

504 510

53 860

558 370

504 510

504 510

0

8 000

8 000

0

0

186 000

17 137

203 137

196 000

207 000

0

1 000

1 000

0

0

1 520 510

219 197

1 739 707 1 560 510

1 611 510

52 000

50 000

102 000

55 000

50 000

Cyklistický chodník

0

120 000

120 000

100 000

100 000

Oceľové zábradlie Košútska-Z.Kodálya-Mlynská + autobus.
zast.

0

10 000

10 000

0

0

Parkovisko pri železničnej stanici pre 20 áut

60 000

76 000

76 000

0

0

Nákup kamier - prevencia kriminality

15 000

10 000

25 000

15 000

15 000

Prístrešky pre MŠ (MŠ a MŠ s VJM)

0

6 000

6 000

0

0

127 000

272 000

339 000

170 000

165 000

Prenesené komp.- Spoj.šk - transfer
Prenesené komp.- Spoj.šk - transfer - vlastné príjmy
Prenesené komp.- ZŠ SP s vjm - transfer
Prenesené komp.-ZŠ SP s v vjm - transfer - vlastné príjmy
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky
Rekonštrukcia chodníkov, spevnené plochy

Kapitálové výdavky spolu:

5. Rôzne, diskusia
Členovia a ostatní prítomní boli na komisii oboznámení, že audit finančného hospodárenia
mesta Sládkovičovo za rok 2018 by mal byť ukončený v prvom polroku 2019.
V súvislosti s verejným obstarávaním vystúpila v diskusii p. Sudová, ktorá sa dotazovala, ako
prebieha výberové konanie na dodávateľa, ako sa vykonáva kontrola jednotlivých zadaných
akcií, a či sú pri vystavených faktúrach doložené náležité prílohy, ako sú objednávka, dodací
list, krycí list rozpočtu. Taktiež požaduje predložiť súpis majetku mesta. Navrhuje poveriť
člena poslaneckého klubu, aby kontroloval finančný tok peňazí v zariadeniach mesta.
JUDr. Machanová v súvislosti s úpravami areálu Termálneho kúpaliska Vincov les navrhuje
vizualizáciu priestorov na poskytnutie väčšieho využitia možností na zlepšovanie kvalít
služieb ako aj celkového pohľadu využiteľnosti tohto zariadenia. Taktiež informovala
prítomných o zakúpených prístreškov do priestorov materskej školy. Ing. Doval poznamenal,
že nakoľko býva neďaleko železničnej stanice, je veľký problém s parkovaním osobných
vozidiel občanov dochádzajúcich smerom do Bratislavy alebo do Nových Zámkov.
Parkovacích miest je pomerne málo a niekedy sú situácie s parkovaním dosť zložité.
Viacerí z prítomných poukazovali na bezpečnosť v meste a z toho dôvodu by sa mali v meste
nainštalovať viac bezpečnostných kamier, hlavne v mestskom parku a v areáli cintorína. Čo
sa týka bezpečnosti, v súčasnosti začínajú napredovať cyklotrasy , aby sa určitým spôsobom
obmedzila dosť rušná cestná premávka v meste. Dosť vážnym problémom mesta je aj
uloženie nebezpečných chemikálii a ich likvidácia v našej národnej kultúrnej pamiatke. Jedná
sa o budovu barokovej sýpky v mestskom parku.

6. Záver
Prejednali sa všetky body programu, predseda komisie Ing. Krommer poďakoval prítomným
za ich účasť, názory, pripomienky a zasadnutie ukončil.

Zapísala : Mgr. Adriana Bolechová

