Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a majetok konanej dňa
06. 03. 2019 o 8.30 hod, v zasadačke Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach
Prítomní:
Roman Krištof - predseda komisie
Členovia komisie:
Jozef Raučina
Mgr. Tatiana Draková
Peter Lupták
Ing. Alena Nitrianska
Garant komisie:
Ing. Anna Hudcovská
Nehlasujúci zamestnanec MsÚ:
Ing. Martin Ďuďák - neprítomný - PN
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková - primátorka mesta
JUDr. Eva Kvocerová - prednostka MsÚ

Program rokovania komisie:
1.
2.
3.

Otvorenie zasadnutia komisie
Návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2019 - výdavková časť rozpočtu
Rôzne

1. Otvorenie zasadnutia komisie
Predseda komisie otvoril rokovanie komisie a privítal všetkých prítomných. Na začiatku
komisie prednostka MsÚ oboznámila členov komisie pre financie a majetok so situáciou, ktorá vznikla
na MsÚ, a síce že Ing. Ďuďák je v súčasnosti práceneschopný. Požiadala členov komisie o určitú
toleranciu, na otázky členov komisie budú odpovedať pani Benčová, príp. Hudcovská. V prípade, ak
budú niektoré otázky nezodpovedané, zapíšeme si ich a následne odpovieme.

2. Návrh rozpočtu mesta Trenčianske Teplice na rok 2019 - výdavková časť rozpočtu
Predseda komisie uviedol, že má ešte niektoré otázky k príjmovej časti rozpočtu mesta. Týkali sa:
Príjmy z vlastníctva - prenajaté pozemky, budovy, priestory, objekty, strojov, prístrojov...
Príjmy z predaja výrobkov, tovarov a služieb
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond v sume 110 506 Eur
Vlastné príjmy Základnej školy v sume 10 000 Eur,
Daň za ubytovanie v sume 330 000 Eur - možno by vhodné uvažovať o zvýšení tejto dane
v súvislosti s tým, že sa zvýšili výdavky na odvoz a uloženie odpadu
Z výdavkovej časti rozpočtu mesta členovia komisie rozoberali hlavne výdavky na nasledovné
činnosti:
Energetické zhodnotenie budovy Materskej školy v sume 52 483 Eur,
Knižnica - výdavky v sume 25 311 Eur,
Výdavky na Mestskú políciu v sume 185 956 Eur, uvažovať o možnosti zníženia počtu členov
Mestskej polície
Výdavky na opravu chodníkov - statická doprava v sume 7 000 Eur, chodníky v meste by bolo
vhodné v súčinnosti s komisiou výstavby a dopravy zmapovať, treba si určiť priority,
Audit a ekonomické poradenstvo v sume 8 000 Eur
Mandátne zmluvy - sú uzatvorené na výber parkovného. V tejto súvislosti bolo poukázané aj
na parkovanie vozidiel na Nádražnej ulici v Trenčianskych Tepliciach. Členovia komisie
odporúčajú, aby sa problematikou parkovania v meste zaoberala príslušná komisia - komisia
pre výstavbu a dopravu.
Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach v sume 87 177 Eur - MAS je členské 1,Eur na občana, vklad do oblastnej organizácie cestovného ruchu je navrhnutý v sume 80 000
Eur, posledná dohoda bola v sume 85 000,- Eur.
Mestské zastupiteľstvo - odmeny poslancov MsZ v sume 19 142 Eur, odmeny členov komisií
v sume 1 730 Eur.
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Ďalej boli rozoberané výdavky na školstvo - základná škola aj so svojimi strediskami Školský klub detí, centrum voľného času, školské stravovanie v sume 743 169 Eur, materská
škola v sume 198 196 Eur, školské stravovanie v MŠ v sume 74 667 Eur, základná umelecká
škola v sume 144 108 Eur. Celkové výdavky na školstvo predstavujú sumu 1 160 140 Eur.
Organizácia kultúrnych podujatí v sume 6 500 Eur, dotácie na činnosť organizácií v oblasti
kultúry a športu v sume 33 305 Eur, financovanie MŠK Slovan Trenčianske Teplice, resp.
financovanie športu v meste Trenčianske Teplice.
Výdavky na zariadenie pre seniorov na Hurbanovej ulici v sume 80 512 Eur, opatrovateľská
služba 35 469 Eur, aktivity seniorov v sume 3 500 Eur.
Dlhová služba - výdavky v sume 71 109 Eur - ide o 2 úvery mesta.
Externé služby mestu predstavujú 162 609 Eur.
Aktivačné práce sa uskutočňujú väčšinou cez TSM.
Odporúčanie komisie bolo, aby sa do rozpočtu mesta - výdavkovej časti zapracovalo nasledovné:
1.1.1. Mestský úrad - položku 636001 navýšiť o 3 000 Eur, t. j. na 4 000 Eur (nájomné)
1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach - položku 642006 navýšiť o 5 000
Eur, t. j. na 92 177 Eur (vklad do OOCRTT)
2.2.3. Základná umelecká škola - doplniť položku 635006 v sume 2 000 Eur (údržba budov,
objektov, alebo ich častí)
2.2.22. Školské stravovanie v MŠ - doplniť položku 637001 v sume 200 Eur (školenie, kurzy,
semináre,...)
Na záver predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna - garant komisie
Trenčianske Teplice 06. 03. 2019
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