Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie konanej dňa 28. 2. 2011
Prítomní:
Martin Kebis – predseda komisie
Členovia komisie:
Ing. Dagmar Ďatková
Igor Chyla
PhDr. Marian Kočiš
Peter Lupták
Ing. Jozef Mercell
Danka Szabóová
Ing. Anna Hudcovská – garant komisie
Ing. František Sádecký – prednosta MsÚ
Ing. Martin Ďuďák – finančno-strategické plánovanie a programový rozpočet
Program:
Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 – 2013 a rozpočet Mesta Trenčianske
Teplice na rok 2011
Predseda komisie privítal všetkých prítomných na rokovaní komisie.
Uviedol, že predmetom rokovania komisie je Viacročný rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na
roky 2011 – 2013 a rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2011.
Na rokovaní komisie sa budú podrobnejšie zaoberať rozpočtom mesta Trenčianske Teplice na rok
2011, ktorý sa schvaľuje, viacročný rozpočet mesta Trenčianske Teplice na roky 2011 -2013 sa berie
len na vedomie. Súčasne uviedol, že komisia pre financie, hospodárstvo a majetok a verejné
obstarávanie mala niekoľko otázok k rozpočtu mesta na rok 2011, tieto boli zodpovedané na verejnej
prezentácii rozpočtu mesta Trenčianske Teplice dňa 24. 2. 2011, avšak ešte budú členovia komisie
požadovať bližšie vysvetlenie k niektorým položkám, nakoľko nie všetci členovia komisie sa uvedenej
prezentácie zúčastnili.
Pri daňových príjmoch p. Kebis uviedol, že ide o príjmy, ktoré dostáva mesto od štátu ako daň
z príjmov fyzickej osoby a dane z majetku sú dane, ktoré mesto vyberá na základe VZN mesta
Trenčianske Teplice o daniach – daň z nehnuteľnosti a ostatné dane.
p. Chyla – či je v nájomnom zahrnuté aj využívanie pozemkov v strede mesta – zóna Stred, ktoré boli
predané firme Opera, napr. príjem za kolotoče, trhovisko, stánok p. Parnicu, príjem za jarmok, nakoľko
v zmluve s Operou je uvedené, že mesto môže tieto pozemky využívať tak ako doteraz, do termínu
výstavby. Zaujímal sa tiež o príjem pre mesto od r. 2007 na týchto pozemkoch.
p. Hudcovská – vysvetlila, že príjem za kolotoče, za jarmok je daň za užívanie verejného
priestranstva.
p. Kočiš – prečo sa v minulosti nerátalo s tým, že na uvedených pozemkoch sa bude vyberať poplatok
za parkovanie
p. prednosta – pripravuje sa systém vyberania parkovného v meste, mesto chce v roku 2011 zakúpiť
parkovacie automaty
p. Kočiš – prečo sa presťahovala tržnica tam, kde sa pohybuje najviac autobusov, z ktorých je veľa
výfukových plynov. Tieto plynu znehodnocujú ovocie a zeleninu, ľudia sa sťažujú.
p. prednosta – uviedol, že nevie o tom, že by bola na meste zaevidovaná nejaká takáto sťažnosť
p. Kočiš – ako platí nájomné a energie súkromné športové gymnázium v základnej škole
p. Szabóová – teplo fakturuje Termia Mestu, samostatný merač má odčlenená časť budovy, kde je aj
gymnázium a druhý merač má základná škola
p. Hudcovská – elektrina je meraná samostatným meračom, voda sa vypočítava na základe platnej
vyhlášky v danej oblasti
p. Kebis – v bežných výdavkoch na pol. 610 – mzdy je uvedená Implementácia trenčianskoteplického vzdelávacieho programu v sume 42 031 € - čo to znamená
p. prednosta - jedná sa o projekt v rámci školstva, ktorého rozpočet, resp. finančné čerpanie je
mesačne kontrolované MŠ SR
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p. Ďuďák – mesto poukazuje z tohto projektu finančné prostriedky aj na mzdy základnej škole, ktorá
ich vypláca učiteľom zapojeným do tohto projektu
p. Kočiš – zaujíma ho, aký je rozdiel medzi pol. cestovné náhrady a pol. dopravné, kto schvaľuje
služobné cesty primátorovi ako aj zamestnancom, aký je prínos zo zahraničných služobných ciest
p. Hudcovská – pod položkou cestovné náhrady sa účtujú náklady spojené so služobnými cestami,
pod položkou dopravné sa účtuje napr. preprava seniorov autobusom na zájazd, preprava seniorov na
vianočné posedenie, ap. Existuje smernica primátora mesta o cestovných náhradách, kde je
stanovené, kto komu podpisuje cestovné príkazy. Súčasťou cestovného príkazu je aj správa
o vykonaní pracovnej cesty. Cestovné doklady sú založené v účtovníctve ako účtovný doklad.
p. Chyla - pol. 637005 – Špeciálne služby – čo to zahŕňa a treba to znížiť na polovicu a presunúť na
kultúru
p. Hudcovská – položka zahŕňa napr. právne služby, projektové práce, geologické práce nesúvisiace
s výstavbou, geometrické plány, notárske, advokátske, audítorske služby, ap.
p. Kočiš - treba vyčleniť finančné prostriedky napr. na právne služby v sume 8 000 €, z toho o polovici
bude rozhodovať primátor a o druhej polovici bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo – právne
poradenstvo pre MsZ
p. Mercell – pri zostavovaní rozpočtu sa vychádzalo zo skutočnosti minulého roku
p. prednosta – ide o kvalifikovaný odhad služieb na základe skutočnosti z predchádzajúcich rokov.
p. Lupták – chcú presunúť viacej finančných prostriedkov na cestovný ruch, preto sa pýtajú. A z tohto
dôvodu potrebujú vedieť, z čoho sa suma 41 750 € skladá
p. Chyla – je potrebné navýšiť finančné prostriedky na kultúru
p. prednosta – nie je úlohou finančnej komisie riešiť programy na kultúru, predložený návrh rozpočtu
mesta nie je rozvojový, dá sa povedať, že je jeden z najťažších, aké mesto za posledné roky malo
p. Chyla – prečo sa financuje rekonštrukcia námestia - je to pozemok kúpeľov, prečo zhodnocujeme
pozemok kúpeľov
p. prednosta – rekonštrukcia je financovaná z finančných prostriedkov z eurofondov, ak nemá mesto
pozemky vo vlastníctve, musí mať uzatvorenú nájomnú zmluvu min. na 15 rokov na uvedené pozemky
p. Ďatková – rekonštrukcia námestia bola schvaľovaná v minulom roku
p. Kočiš – zaujímala by ho nájomná zmluva na prenájom týchto pozemkov na námestí ako aj nájomná
zmluva na časť kúpeľnej dvorany, ako je zostavená. Mesto platí kúpeľom vysoké nájomné a nemôže
túto časť budovy pol roka využívať.
p. Chyla – prečo sa umiestnil TIK do časti budovy kúpeľnej dvorany, je to vzadu, návštevníkom to moc
nepomôže
p. Ďatková – TIK bol dočasne zatvorený
p. Ďuďák – TIK nebol zrušený, len dočasne bola pozastavená činnosť TIKu. Ďalej uviedol na
porovnanie mesto Trenčianske Teplice a iné kúpeľnými mestami (Bardejov, Piešťany, ...) koľko dávajú
na propagáciu cestovného ruchu. Uviedol, že sa to pohybuje približne na rovnakej úrovni
p. Chyla – koľko dáva mesto na ART film, hrozí že tento v meste Trenčianske Teplice skončí a odíde
do Tatier. Minulý týždeň rokoval s p. Kováčikom, ktorý mu oznámil, že tento ročník ART filmu
v Trenčianskych Tepliciach je posledný
p. prednosta – uviedol, že to, či ART film zostane v Tepliciach nezávisí od príspevku Teplíc, ale od
iných okolností. Príspevok mesta Teplice je malá čiastka v celkovom rozpočte ART filmu. Porovnal
príspevok, ktorý dáva na ART film mesto Trenčín a mesto Trenčianske Teplice.
p. Kočiš – uviedol, že v minulom roku bol v meste Teplice organizovaný koncert Desmodu a na to
finančné prostriedky boli
p. prednosta – opätovne uviedol, že rozpočet mesta na rok 2011 bol zostavovaný ako jeden
z najťažších za posledné roky, je výrazný pokles príjmov od štátu oproti minulému roku (podielové
dane a dotácie zo ŠRJ) vo výške 77 240 €, vznikol nový výdavok – daň z prenájmu majetku vo výške
takmer 20 678 €. Rozpočet je dokument, ktorý sa v priebehu roka môže na základe skutočného
plnenia rozpočtu meniť rozpočtovými opatreniami.
p. Kebis – či budú o týchto opatreniach členovia komisie informovaní
p. Hudcovská – tak, ako v minulosti aj teraz budú členovia komisie v priebehu roka informovaní
o rozpočtových opatreniach
p. Kebis - ako často sa robí monitorovacia správa
p. Ďuďák – monitorovacia správa sa robí od roku 2011 1x ročne a je súčasťou záverečného účtu
mesta. Počas roka sa sleduje plnenie schváleného rozpočtu mesta.
p. Kebis – uviedol, že rokovanie komisie smeruje k tomu, aby sa z ušetrených finančných prostriedkov
v priebehu roka navýšili finančné prostriedky na propagáciu cestovného ruchu
p. prednosta – uviedol, že mesto Teplice nezaostáva na propagácii cestovného ruchu s inými mestami
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p. Ďatková – uviedla, že mesto išlo v rozpočte na rok 2011 v mzdových prostriedkoch na základné
platy bez odmien. Je to menej oproti roku 2010. Chceme navyšovať kultúru, cestovný ruch ale mesto
bude rado, že má na výplaty pre zamestnancov. Kde máme na to vziať?
p. prednosta – komisia finančná nerieši projekty na cestovný ruch, nech komisia pre cestovný ruch
vymyslí projekt, ktorý by sa malo mesto uskutočniť z ušetrených finančných prostriedkov. Nie je
predsa jedno presunúť finančné prostriedky na cestovný ruch a nevedieť, čo za ne uskutočniť.
p. Kebis – čo zahŕňa pol. 637004 – Všeobecné služby v sume 230 451 €
p. Ďuďák – v tejto položke je veľká čiastka – 151 tis. € na odpadové hospodárstvo. Táto čiastka je
zazmluvnená. Súčasne uviedol bližšie špecifikovanie pol 637005 – Špeciálne služby, a to na právne
služby, audit a ekonomické poradenstvo, mestský informačný systém, ap.
p. Kebis – vo finančných operáciách je uvedený bankový úver vo výške 73 030 €. Či sa jedná o nový
úver, resp. o dočerpanie úveru z minulého roku?
p. prednosta – ide o dočerpanie už schváleného úveru
p. Szabóová – projekt námestia a kúpeľnej kolonády je uvedený v sume 800 €. O čo sa jedná?
p. prednosta – jedná sa o finančné prostriedky, ktoré by bolo možné použiť pri rekonštrukcii námestia,
ak by sa vyskytla nejaká nepredvídaná udalosť. Je možné, že sa táto položka ani nebude čerpať.
p. Kočiš – aká je spoluúčasť financovania rekonštrukcie námestia
p. prednosta - spoluúčasť na financovaní je 5 %. Ďalej uviedol, v roku 2011 je možné sa uchádzať aj
o ďalšie finančné zdroje pre mesto Trenčianske Teplice a to o granty, dotácie zo štátneho rozpočtu,
napr. o finančné prostriedky na kamerový systém mesta. Mesto však musí deklarovať, že má
schválený rozpočet mesta na rok 2011. Z tohto dôvodu apeloval na členov komisie, aby odporučili
MsZ schváliť rozpočet mesta na rok 2011 čo najskôr.
p. Kočiš – v minulosti mesto nemyslelo na to, že mohlo niektorý majetok predať, za získané finančné
prostriedky kúpiť iný majetok, zrekonštruovať ho a predať
p. Ďatková – mesto nemôže podnikať za účelom zisku
p. Kočiš – predala sa Slovakia, predtým aj Vila Tereza, mesto prišlo o viacúčelové miestnosti,
nemáme kultúrny dom.
p. Kebis – uviedol, že ak chcú členovia komisie rozpočet mesta na rok 2011 zmeniť, tak nech navrhnú
zmeny, alebo ho odporučia na schválenie do Mestského zastupiteľstva tak ako je predložený.
Keďže nikto z členov komisie nepredniesol žiadny návrh na zmenu rozpočtu, dal hlasovať
o tom, že komisia odporúča MsZ schváliť rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2011 tak,
ako bol predložený.
Hlasovanie:
Za: 7 členov komisie
Proti: 0
Zdržal sa:
Komisia jednohlasne odporučila MsZ schváliť rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2011
tak ako bol predložený.
Po vyčerpaní programu komisie predseda komisie rokovanie ukončil.

Trenčianske Teplice 28. 2. 2011

Zapísala: Ing. Hudcovská Anna
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