Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 06. 05. 2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program:

1. Návrh na záverečný účet mesta za rok 2013
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta za rok 2014
3. Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácii a NFV z rozpočtu mesta
4. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta
5. Zásady nakladania s majetkom mesta
6. Rôzne

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. Štefan Topľanský.

Ing. Liberková oboznámila finančnú komisiu s návrhom na záverečný účet mesta za rok 2013.
Komisia sa zaoberala plnením rozpočtu príjmov a čerpaním výdavkov podľa jednotlivých
rozpočtových oddielov a skupín, dosiahnutým výsledkom rozpočtového hospodárenia a návrhom na
usporiadanie výsledku rozpočtového hospodárenia.
Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu pozitívne hodnotí dosiahnuté
výsledky v hospodárení roku 2013, stav a vývoj dlhu mesta, zníženie záväzkov mesta a k
záverečnému účtu mesta za rok 2013 zaujala nasledovné stanovisko:
odporúča mestskému zastupiteľstvu

A) prerokovať Návrh na záverečný účet Mesta Vranov nad Topľou za rok 2013
B) s c h v á l i ť:
1.

Záverečný účet mesta za rok 2013

2.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 - zostatok zdrojov vo výške 656 952,45 €
a) účelové prostriedky – bežné na použitie v roku 2014 vo výške 630 145,43 €,
b) vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta a finančné prostriedky na použitie
v roku 2013 vo výške 4 869,13 €, z toho:
- škôl a školských zariadení mesta vo výške 820,96 €,
- Zariadenie pre seniorov vo výške 4 048,17 €,
c) rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2013 takto:
- prídel sociálnemu fondu mesta 3 000,00 €
- prídel do rezervného fondu mesta Vranov vo výške 18 937,89 €.

3.

Celoročné hospodárenie mesta Vranov nad Topľou bez výhrad.

V rámci druhého bodu Ing. Liberková informovala finančnú komisiu s návrhom na úpravu
rozpočtu mesta za rok 2014, ktorý má byť predmetom rokovania mestského zastupiteľstva v mesiaci
máj 2014.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu schváliť podľa
predloženého návrhu.

V rámci tretieho bodu rokovania finančná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta.
Potrebu novelizácia predloženého VZN Ing. Liberková odôvodnila zmenou legislatívy – novelizáciou
zákona číslo 583/2005 Z. z. v platnom znení a tiež z dôvodu, že pôvodné VZN mesta o dotáciách
neriešilo poskytovanie návratných finančných výpomocí. Ďalšou zmenou predkladaného VZN je
zvýšenie percentuálneho podielu mesta pri podpore projektov právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov, v prípade ktorých mesto nie je zriaďovateľom. Toto percento sa zvýšilo z 25,0 % na
75,0%.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu predložené VZN o podmienkach
poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu mesta schváliť.

V štvrtom bode svojho rokovania finančná komisia prerokovala žiadostí cirkví o poskytnutie
dotácií z rozpočtu mesta. Jedná sa o žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi Vranov – Sever na opravu
strechy na Bazilike Minor, žiadosť Gréckokatolíckej cirkvi Vranov Čemerné na vydanie DVD pri
príležitosti 100. Výročia posviacky chrámu v Čemernom a žiadosť ECAV na odbornú konferenciu
a spomienkovú slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia jednej z najväčších osobnosti mesta
Vranov nad Topľou Dr. Cyrila Daxnera a krytie časti nákladov na opravu budovy farského úradu.
Finančná komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu návrh na poskytnutie dotácií pre
jednotlivé cirkvi schváliť podľa predloženého návrhu.

V piatom bode finančná komisia prerokovala novelizované zásady nakladania s majetkom
mesta.
Finančná komisia trvá na svojom stanovisko zo dňa 23. 1. 2013, v ktorom odporúča
v novelizovaných „Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta“ upraviť – zvýšiť ceny pri
predaji mestského majetku a tiež výšky nájmov – za prenájom mestského majetku na úroveň v meste
obvyklú. Odporúča pásmo I, resp. zónu I. centrum rozdeliť na pásmo, resp. zónu Ia) – Námestie
Slobody a pásmo, resp. zónu Ib) ostatné ulice, čo bolo zrealizované.
Trvá aj na stanovisku zo spoločného zasadnutia s komisiou majetkovou zo dňa 28. 1. 2014,
keď tieto komisie prešli nebytové priestory rad radom a odporučili majetkovému oddeleniu, oddeleniu
bytov a nebytových priestorov doplniť kategóriu pre zdravotnícke zariadenia - ambulancie, upraviť
nájomné vo výške 2/3 z nájomného pre obchodné priestory, priestory prevádzkovania služieb ,
výrobné a skladovacie priestory, v prípadoch uvedených v bodoch 19, 20 a 21 predložiť mestskému
zastupiteľstvu ich preradenie do II. zóny, v prípade NP pod poradovým číslom 33, tento preradiť do III.
Zóny, v prípade NP v bytovom dome na Námestí slobody č. 999 a ďalších nebytových priestorov,
ktorých nájom bol schválený samostatným uznesením mestského zastupiteľstva, zvýšiť nájomné
o infláciu za obdobie od poslednej úpravy výšky nájomného, prípadne u týchto NP prehodnotiť výšku
nájomného podľa platných zásad a tieto predložiť opätovne na schválenie do mestského
zastupiteľstva.

Ing. Štefan Topľanský
predseda komisie
Zapísala: Ing. Liberková

