Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 20. 9. 2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:
1. Informatívna správa o plnení kapitálového rozpočtu mesta za 1. polrok 2016
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2016
3. Návrh na schválenie úpravy podmienok poskytnutého úveru

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Martin Strmeň.

V rámci prvého bodu PhDr. Malý informoval členov komisie o stave čerpania kapitálových príjmov
a výdavkov za prvý polrok 2016. Kapitálové príjmy mesta za 1. polrok 2016 sú plnené na 79,4 %,
kapitálové výdavky za 1. polrok 2016 boli čerpané na 86,6 %. Komisiu informoval o zmenách
v čerpaní, ktoré nastali v priebehu 2. štvrťroka 2016.
Finančná komisia predloženú Informatívnu správu o plnení kapitálového rozpočtu mesta za
1. polrok 2016 odporúča prerokovať mestskému zastupiteľstvu.

Druhý bod - Návrh na úpravu rozpočtu vychádza z potreby zohľadniť mimoriadne
a nerozpočtované príjmy a výdavky v rozpočte mesta. PhDr. Malý informoval, ktorých položiek
rozpočtu sa potreba úpravy týka.
Bližšie sa členovia informovali na oblasť vzdelávania. Podľa predloženej informácie od
predkladateľa, na základe zmeny zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zvyšujú tarify
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 01. 09. 2016 o šesť percent. Školské
zariadenia (základná umelecká škola, materské školy, školské kluby detí, centrum voľného času,
a čiastočne aj súkromné a cirkevné školské zariadenia) sú originálne kompetencie, teda sú
financované z podielových daní obcí. Potreba navýšenia mzdových prostriedkov predstavuje spolu
s odvodmi sumu 38,0 tis. €. Navýšenie o ďalších 15,0 tis. € vyplynulo z rozšírenia kapacít na MŠ
Kukučínova a MŠ JUH. Celkovo bude rozpočet mesta na základe predloženého návrhu upravený
v príjmovej aj výdavkovej časti o 127,6 tis. €.
Finančná komisia predložený Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 odporúča mestskému
zastupiteľstvu schváliť.
V treťom bode rokovania PhDr. Malý ozrejmil, že ide o úver uzatvorený na základe uznesenia č.
34/2011 zo dňa 12. 5. 2011, kedy bola medzi mestom Vranov nad Topľou a Všeobecnou úverovou
bankou, a.s. uzavretá Zmluva o terminovanom úvere č. 1068/2011/UZ. Zmluva bola uzatvorená za
účelom financovania neoprávnených výdavkov projektu "Urbanisticko-architektonické riešenie centra
mesta". Zmluvne bolo dohodnuté čerpanie úveru do sumy 500 000 € pri fixnej úrokovej sadzbe vo
výške 3,83% p.a. a mesačnej splátke istiny úveru v sume 2 110,- €. Úver bol v skutočnosti čerpaný vo
výške 411 780,42 €. Úver je ku dňu 25. 9. 2016 splatný vo výške 293.620,42 €.

Mesto vstúpilo do rokovania s bankou a podarilo sa mu vyrokovať zvýhodnenú úrokovú sadzbu.
V dôsledku navrhovanej zmeny konečného termínu splatnosti z 15 rokov na 10 rokov a najmä
dohodnutej novej úrokovej sadzby na úrovni 1.00% p. a. môže dôjsť k celkovej úspore na úrokoch za
celé obdobie splatnosti vo výške 69,7 tis. €.
Komisia súhlasí s predloženými podmienkami Návrhu na schválenie úpravy podmienok
poskytnutého úveru a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť.

Ing. Martin Strmeň
predseda komisie
Zapísal: PhDr. Malý

