Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie MsZ konaného dňa 9. 01. 2018

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Oboznámenie sa s aktuálnym stavom hospodárenia mesta a predpokladaným prebytkom
rozpočtového hospodárenia za rok 2017
2. Prerokovanie vývoja vo finančnej situácii mesta ak by mesto muselo vrátiť vyplatený NFP na
realizáciu aktivít projektu Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou.

Tajomník

komisie,

PhDr.

Malý,

informoval

členov

komisie

so

stavom

záväzkov

a predpokladaným zostatkom hospodárenia za rok 2017, pričom zdôraznil že mesto ukončilo
hospodársky rok 2017 bez záväzkov po lehote splatnosti.
V bode rokovania č. 2 predložil informáciu o zákonných podmienkach nútenej správy. V prvom
rade informoval že nútenej správe predchádza ozdravný režim, pri ktorom musia byť zároveň splnené
dve podmienky: Obec je povinná zaviesť ozdravný režim:
1. ak celková výška záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce
predchádzajúceho rozpočtového roka a
2. ak neuhradila niektorý uznaný záväzok do 60 dní odo dňa jeho splatnosti.
V lehote do 97 dní od zavedenia ozdravného režimu je obec povinná oznámiť Ministerstvu financií:
a)

výsledky plnenia ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu

b)

stav záväzkov

c)

stanovisko hlavného kontrolóra

Ak obec preukáže zlepšenie výsledkov hospodárenia a zníženie záväzkov, môže byť na základe
žiadosti obce ozdravný režim predĺžený najviac o 90 dní.
O zavedení nútenej správy rozhoduje Ministerstvo financií SR ak:
•

obec porušila svoju zákonnú povinnosť zaviesť ozdravný režim v zmysle ustanovenia § 19
ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách alebo

•

po skončení hospodárenia v ozdravnom režime podľa zistení Ministerstva financií SR alebo na
základe oznámenia starostu, hlavného kontrolóra, audítora, veriteľa obce alebo štátneho
orgánu trvajú podmienky pre vyhlásenie ozdravného režimu

Čo sa týka naplnenia druhej zákonnej podmienky zavedenia ozdravného režimu, mesto nemá
neuhradené uznané záväzky po splatnosti, zatiaľ pritom nie je naplnená ani prvá podmienka na
zavedenie ozdravného režimu (momentálne by sa mesto pri povinnosti vrátiť celú sumu NFP
pohybovalo pod hranicou 15% vo vzťahu k bežným príjmom predchádzajúceho roka).
Ing. Strmeň: „Nie je predpoklad aby sa konanie v tejto veci ukončilo v blízkom časovom horizonte“.
Ing. Kovalská: „Mesto by síce obmedzilo investície z vlastných zdrojov v najbližších rokoch ale aj pri
najhoršom možnom dopade, pri povinnosti vrátenia poskytnutého NFP v plnej výške by jeho splácanie
zvládlo bez rizika nútenej správy“.
Ing. Topľanský a Ing. Strmeň požiadali PhDr. Malého o informáciu o celkovej zadlženosti, ak by mesto
pokračovalo v plánovaných investíciách a hrozilo mu vrátenie NFP. Tajomník komisie informoval
členov komisie, že v tomto prípade by celková zadlženosť mierne prekračovala 50% bežných príjmov
(hranica je 60%), ako východzí ukazovateľ boli použité predpokladané bežné príjmy za rok 2017,
pričom každoročne tieto príjmy stúpajú približne o 5 až 8%.
Za takto predpokladaného vývoja finančnej situácie mesta komisia nenavrhuje
pozastaviť čerpanie úveru na dokončenie rekonštrukcie centra mesta v rámci 3. etapy, ani
obstaranie investícií na rekonštrukciu pozemných komunikácií v meste.

Ing. Martin Strmeň
predseda komisie

Pozn. Ozdravný režim a nútená správa sú legislatívne upravené v § 19 zákona č. 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zapísal: PhDr. Milan Malý

