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Zápisnica 

zo zasadnutia   finančnej komisie dňa  02.11. 2017 konanej na Mestskom  úrade v Stupave 

 

Prítomní :   Ing. Marek  Lacka, Ing. Daniela Vašinová,  Ján Vlachovič, Ing.  Mikuláš Bernáth,  Ing. 

Ľubomír  Bugala 

 

Ospravedlnený :  Ing. Daniela Jánoš 

Hostia :   Mgr. Margita Hricová 

 

 

Program :         1.   Otvorenie 

                         2.   Schválenie  programu 

                         3.   Zmeny rozpočtu  

                         4.   Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.  5/2016 o určení výšky     

                               finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,  dieťa materskej   

                               školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava   

                                

                         5.   Zmena prevádzkovateľa pohrebísk a Dodatok k VZN č.  9/2012 (prevádzkový    

                               poriadok pohrebísk v mesta Stupava ) 

                         6.  Vysporiadanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti TS s. r. o.  

                              Stupava  

                         7.  Informácie o návrhu rozpočtu na roky  2018  - 2020  

                         8.  Rôzne  

                         9.   Záver  

 

   

1. Otvorenie  

Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí  finančnej komisie a oboznámil ich s programom. 

2. S navrhnutým programom zasadnutia súhlasili všetci prítomní členovia  finančnej komisie.  

3.  Zmeny  rozpočtu v roku 2017   

Na rokovanie finančnej   komisie bol predložený návrh   zmien rozpočtu v r. 2017.  Tajomníčka komisie  

oboznámila  prítomných s navrhovanými zmenami  :   

- v bežnom rozpočte  výdavky  položka 0620 635 006 – opravy a údržba  majetku mesta  -  oprava      

   strechy zvýšenie 19.620,-  € 

 

- v kapitálových výdavkoch   zníženie u položiek : 

   717 002  –  výstavba chodníka Marianska   -  15.000,- €  

   717 002  –  výstavba chodníka Dolná           - 30.000,- € 

   717 002  -- výstavba chodníka  Železničná   - 11.000,- € 

   717 002  –  výstavba parkoviska pri ZS         - 30.000,- € 

Celkom                                                              - 86.000,- € 

 

Návrh na  dorozpočtovanie novej výdavkovej položky  717 002 -  výstavba parkoviska  pri ZŠ vo výške 

77.900,- €. 

Zvýšenie výdavkovej položky  717 002Výstavba chodníka Marcheggská   o 2.400,- €   
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Celkové zvýšenie   80.300,-  €   - rozdiel   na rozpočet   - 5.700,- €    - celkové výdavky po tejto úprave 

by mali byť vo výške  160.300,- €  v kapitole  0451 – komunikácia a doprava.  

Predseda komisie požiadal prítomných aby sa k uvedenému materiálu vyjadrili, tým, vlastne otvoril 

diskusiu  v ktorej odznelo : 

- pri zverejňovaní zmlúv   o dielo na investičné akcie nie sú prikladané prílohy  

- do budúcnosti bude potrebné venovať pozornosť  investičným akciám,  ktoré  boli resp. sú 

schválené v rozpočte k ich realizácii   

- predložiť  rozpočet  k investičným akciám, ktoré  boli navrhnuté  pri  posledných  zmenách  

rozpočtu – predložiť  k rokovaniu na MsZ – jednalo sa o strechu  budovy ZS, parkovisko ZS  

- MsZ schválilo v kapitálových výdavkoch vybudovanie chodníkov v dostatočnom predstihu aby 

mohli byť zrealizované, mesto dalo prísľub, že všetky rozpočtované chodníky budú v roku 2017 

zrealizované,  

- Výstavbu parkoviska realizovať v roku 2018,  

Finančná komisia odporúča MsZ   prerokovať  materiál  Návrh zmien rozpočtu nasledovne: 

- v bežnom rozpočte  výdavky  položka 0620 635 006 – opravy a údržba  majetku mesta  -  

oprava strechy zvýšenie 19.620,-  € - havarijný stav – SCHVÁLIŤ,  

- v kapitálovom rozpočte: 

   717 002 – výstavba chodníka Mariánska   -  15.000,- € úspora – SCHVÁLIŤ 

   717 002 – výstavba chodníka  Železničná   - 11.000,- € úspora – SCHVÁLIŤ 

   717 002 – výstavba chodníka Marcheggská   o 2.400,- € Zvýšenie výdavkovej položky  –     

                    SCHVÁLIŤ 

         717 002 – výstavba chodníka Dolná           - 30.000,- € – zrušenie – NESCHVÁLIŤ 

         717 002 – výstavba parkoviska pri ZS         - 30.000,- € – zrušenie – NESCHVÁLIŤ 

         717 002 -  výstavba parkoviska  pri ZŠ vo výške 77.900,- € – NESCHVÁLIŤ 

Ďalej odporúča  dopĺňať k zmenám rozpočtu v kapitálovom rozpočte  - rozpočty a projekty 

jednotlivých akcií.  

Finančná komisia odporúča MsZ  zaradiť výstavbu parkoviska pri ZŠ do rozpočtu 2018 

                  Uznesenie : č. 067.02.11.2017.KF  

Hlasovali :  všetci prítomní  členovia FK 

 

4.   Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.  5/2016 o určení výšky   finančných 

prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ,  dieťa materskej   školy a dieťa školských 

zariadení na území Mesta Stupava   

Predseda komisie uviedol  materiál  Návrh Dodatku č. l k VzN  č. 5/2016  

Tajomníčka komisie vysvetlila   z akého dôvodu prichádza  prepočítaniu  resp.   prehodnoteniu  výšky 

príspevku na mzdy a prevádzku na žiaka. Na tento výpočet má vplyv na  prerozdeľovanie 

a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtu obcí a VÚC, ktorý upravuje zákon 

č. 564/2004 Z.z. o rozpočtom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších 

predpisov  Kritéria a výšky  rozdeľovania výnosu   dane z príjmov fyzických osôb do rozpočtov obcí 

a rozpočtov VÚC určuje nariadenie vlády  SR  č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov. 

Zber údajov potrebných na   rozdeľovanie a poukazovanie výnosu dane z príjmov fyzických  osôb 

obciam  na školstvo sa uskutočňuje  podľa § 7 a zákon  č  597/2003  Z. z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení   neskorších predpisov.  

Celkový  vplyv na rozpočet  oproti r.  2016 je nárast o 171.098,- €. 
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Členovia   prediskutovali  predložený návrh a nemali voči navrhovanému dodatku žiadne pripomienky.  

 

Finančná komisia  odporúča  MsZ prerokovať návrh Dodatku č. l k VZN č.  5/2016 k všeobecne 

záväznému nariadeniu č.  5/2016 o určení výšky   finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy 

na žiaka ZUŠ,  dieťa materskej   školy a dieťa školských zariadení na území Mesta Stupava   

 

                  Uznesenie : č. 068.02.11.2017.KF  

Hlasovali :  všetci prítomní  členovia FK 

 

5.  Zmena prevádzkovateľa pohrebísk a Dodatok k VZN č.  9/2012 (prevádzkový    

     poriadok pohrebísk v mesta Stupava ) 

 

Predseda komisie oboznámil prítomných s preloženým materiál ktorý  obsahoval :  

- dôvodovú správu 

- Dodatok č 1 k VZN č  9/2012 ( prevádzkový poriadok pohrebísk v mete Stupava ) 

- Návrh úplného  znenia zriaďovacej listiny príspevkovej organizácie  VPS Stupava 

- Návrh zmeny zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb medzi Mestom  Stupava  

a obchodnou spoločnosťou TS Stupava s.r.o. 

- Návrh zmluvy o úprave práv a povinností týkajúcich sa prechodu práv a povinností z pracovno-

právnych vzťahov  

- Návrh zmeny    zmluvy o správe majetku Mesta medzi Mestom Stupava a príspevkovou 

organizáciu Verejnoprospešné služby Stupava  

Z týchto  predložených materiálov  vyplynulo   aby služby     pohrebníctva  boli  zabezpečované  

formu outsourcingu  za podmienok , ktoré budú výsledkom verejného obstarávania.  

Oslovil členov komisie, aby sa k predloženému materiálu vyjadrili, tým vlastne otvoril diskusiu   v ktorej 

odznelo: 

-  Nebola vypracovaná finančná analýza na  pohrebníctvo  z ktorej by  boli  zrejmé  náklady 

a výnosy   pre porovnanie  

- boli vyslovené  pripomienky  k predloženým materiálom  -  že nie sú v súlade  čo sa týka  

Dodatkov  k ZL a zriaďovacích  listín . Odporúčanie pre budúcnosť -  keď da  ruší stará 

Zriaďovacia listina   mala by  sa  pripraviť  nová  ZL  a tá  sa  predložiť na rokovanie.   

Alebo vypracovať dodatok k Zriaďovacej  listine a ten následne po jeho schválení -  dať úlohu 

vypracovať úplne znenie zriaďovacej  listiny.  

- v materiáloch sú odvolávky na dokumenty, ktoré nie sú  priložené  ( napr. na cenník  )  pod.- 

príloha č.  4  čl.V.   

- príloha č.  3 -   zmluva o úprave práv a povinností týkajúcich sa  zamestnancov  - zosúladiť 

 

Na základe uvedeného finančná komisia neodporučila predložený  materiál  prerokovať  v MsZ.  

Odporúča  predložené materiály dať do súlade s právnymi predpismi.  

 

                  Uznesenie : č. 069.02.11.2017.KF  

Hlasovali :  všetci prítomní  členovia FK 
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6.  Vysporiadanie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej spoločnosti TS s. r. o.  

      Stupava  

Komisia prerokovala predložený  materiál a mala  nasledovné pripomienky:  

- znalecký posudok  z r.  2016 –  dotaz či je použiteľný na právne úkony 

- z daného materiálu nie je zrejmé, či bolo použité transferové oceňovanie  

- Potrebné vysvetliť dopad na rozpočet a na výšku schodku rozpočtu mesta 

 

Finančná komisia odporúča  uvedenú finančnú transakciu  ( zápočet pohľadávok a záväzkov )   

zrealizovať  v r. 2018. 

                  Uznesenie : č. 070.02.11.2017.KF  

Hlasovali :  všetci prítomní  členovia FK 

 

 

7.  Informácie o návrhu rozpočtu na roky  2018  - 2020  

Členovia komisie skonštatovali, že  na rokovanie FK nebol predložený  materiál na rokovanie  „ Návrh 

rozpočtu na r. 2018 – 2020,  v súlade  so Zásadami   hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Stupava  a jeho príloh.  

 

Členovia komisie  zobrali uvedenú informáciu  na vedomie, že Mestský úrad nepredložil rozpočet 

na roky 2018 - 2020 v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta 

Stupava  a jeho príloh. 

                  Uznesenie : č. 071.02.11.2017.KF  

Hlasovali :  všetci prítomní  členovia FK 

 

8.   Rôzne  

V tomto bode nebol predložený  žiaden materiál  na prerokovanie. 

 

9.   Záver 

 

Predseda komisie zasadnutie ukončil. 

 

V Stupave, dňa   6.11. 2017 

 

 

Overil :   Ing Marek Lacka 

Zapísala : Dana Drahošová  


