Mesto Hurbanovo, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo

Komisia finančná, správy majetku mesta a verejnej súťaže
(ďalej len „komisia“)

ZÁPISNICA
zo zasadnutia komisie konaného dňa 13. decembra 2019 o 17:00, MÚ Hurbanovo

1. OTVORENIE
-

Predseda komisie Jozef Doležaj privítal členov a otvoril zasadnutie komisie.

2. URČENIE ZAPISOVATEĽA
-

Predseda komisie Jozef Doležaj predložil návrh na schválenie zapisovateľa zápisnice zo
zasadnutia komisie. Za zapisovateľa navrhol Ing. Petra Vojteka.

-

Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie.

3. URČENIE OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE

4.

-

Predseda komisie Jozef Doležaj predložil návrh na schválenie overovateľov zápisnice
zo zasadnutia komisie. Za overovateľov navrhol Ing. Vieru Gouthovú a
Ing. Mária Poništa.

-

Komisia schválila predložený návrh predsedu komisie

VYJADRENIE STANOVISKA K ROKOVACÍM BODOM MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zverejňovanie materiálov – občan
-

Navrhujeme zverejňovať Návrh programu na zasadnutie MZ s príslušným materiálom
aj pre obyvateľov mesta – sekcia „Digitálne zastupiteľstvo – občan“.

-

Nevidíme dôvod, prečo je materiál ktorý sa týka verejných rokovaní MZ pred
obyvateľmi mesta v utajenom režime. MZ rozhoduje o základných otázkach života
obce. Z tohto procesu nemožno vylúčiť verejnosť, ktorá sa svojimi postrehmi
a pripomienkami spolupodieľa na rozhodovaní o smerovaní mesta a rozhodnutiach,
ktoré MZ prijíma. Ak ju z tohto procesu vylučujeme, nemožno hovoriť
o transparentnosti v rozhodovacích procesoch a už vôbec nie o záujme „načúvať“
potrebám obyvateľov mesta.

Zverejňovanie materiálov – Digitálne Mesto
-

Opätovne upozorňujeme na neúplné a nedostatočné zverejňovanie informácií na
webovej stránke Digitálne Mesto.

-

Jedná sa o všetky organizácie s právnou subjektivitou v pôsobnosti mesta, ktoré
nezverejňujú zmluvy a objednávky v súlade so zákonom o povinnom zverejňovaní.
Navrhujeme určiť zodpovednú osobu, ktorá bude pravidelne kontrolovať
nezrovnalosti na uvedenom portáli. Následne bude pravidelne na každom zasadnutí
MZ informovať o aktuálnom stave plnenia aj so stručným vyhodnotením.

Rozpočet mesta na rok 2020
− Komisia neodporúča schváliť predložený návrh rozpočtu mesta na rok 2020, nakoľko:
1) nebol dodržaný zákon 369/1990 §6 ods. 6 o pripomienkovom konaní.
▪ nebol dodržaný legislatívny proces schvaľovania v pripomienkovom
konaní v uvedenej zákonnej lehote.
2) nebola zriadená rozpočtová komisia podľa zákona č. 583/2004 Z. z.
− Komisia odporúča vypracovať materiál – Zásady nakladania s financiami mesta
− Komisia odporúča vypracovanie návrhu rozpočtu podľa zákona MF č. 583/2004
podrobne,
s jasným
popisom
jednotlivých
rozpočtových
kapitol
a uvedených metodických pokynov.
− Všetky rozpočtové položky musia byť zrozumiteľne a jasne pomenované, bez skratiek
s jasným popisom
− odporúčame vytvoriť rozpočtovú komisiu zriadenú na tvorbu návrhu rozpočtu mesta
podľa zákona č. 583/2004 Z. z a platných VZN Mesta Hurbanovo. Uvedená komisia by
mala byť zložená z členov jednotlivých rozpočtových organizácií v pôsobnosti mesta.
Návrhu rozpočtu mesta následne predkladá hlavnému kontrolórovi mesta, príslušnej
komisii a poslancom MZ na pripomienkovanie. Uvedeným legislatívnym procesom
dodržíme zákonnú povinnosť, ktorú nám určuje príslušné ustanovenie zákona
− navrhujeme upraviť a zverejňovať rozpočet vo formáte EXCEL. Umožní sa tým cieľovej
skupine vykonávať operácie podľa potreby. Jedná sa filtrovanie, triedenie
a pod., umožní a zjednoduší sa práca uvedenými údajmi. Formát PDF tento účel
nespĺňa.
− navrhujeme upraviť celý formát predloženého rozpočtu, podľa vzorového zadania
vybranej obce na území SR. Súčasná podoba návrhu rozpočtu vykazuje zásadné
nedostatky v porovnaní so štandardami, ktoré sa pri tvorbe odborných materiálov
používajú (štruktúra, členenie, formáty). V uvedených návrhoch odporúčame
zapracovať jednotnosť formátu všetkých návrhov organizácií v pôsobnosti mesta.

− odporúčame uviesť a doplniť chýbajúce komentáre s vysvetlivkami k návrhom
rozpočtu jednotlivých organizácií. Predpokladaný počet žiakov z EDU zberu 2019
s predpokladom na rok 2020. Počet zamestnancov s uvedenými pracovnými úväzkami
v percentuálnej hodnote. Odhadovaný počet osôb v uvedených zariadeniach (CVČ,
ZUŠ, ZŠ, MŠ, Smaragd) v príjmovej časti.
− odporúčame predložiť návrhy rozpočtu osôb v uvedených zariadeniach (CVČ, ZUŠ, ZŠ,
MŠ, Smaragd) s jasným členením prenesených, originálnych kompetencií a príspevkov.
Jednotlivé členenia uvedených kapitol by mali byť zrejmé a jasne definované
− odporúčame uvádzať návrhy rozpočtu s jednotnými hlavičkami. Uviesť menovite, kto
vypracoval a schválil návrh uvedeného rozpočtu.
− odporúčame prehodnotiť stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtu,
kde doporučuje schváliť návrh rozpočtu podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.

Dotácie
-

Navrhujeme prehodnotiť poskytovanie dotácií jednotlivým prijímateľom, občianskym
združeniam a organizáciám. Z dotácií vyňať sumu, ktorá je poskytovaná na platby za
energie a prevádzku budov mesta, v ktorých prijímatelia pôsobia.

-

Pri náhodnej kontrole sme zistili, že nie všetky organizácie majú správne zapísané údaje
v registri. Podľa §6 ods. 1 pism a) Zakon 346/2018 Z.z. subjekt verejnej správy nesmie
poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá NEMA V REGISTRI UVEDENE
údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f)

-

Ďalej sme názoru, že suma poskytovaná mestom na krytie prevádzkových nákladov
budov, kde dotované subjekty pôsobia, nie je dotáciou, lebo mesto len zabezpečuje
prevádzku vlastného majetku. Presúvaním takýchto finančných prostriedkov na
dotované subjekty a ich spätným presúvaním na mesto pri platení úhrad za prevádzku
len zvyšuje byrokraciu, zaťažuje personál MÚ a vôbec nemotivuje dotované subjekty
k úsporám, pretože nemajú prehľad o nákladoch ani o platbách. I preto je súčasný stav
nesprávny, lebo skresľuje celkové náklady, ktoré subjekty dávajú priamo na svoju
činnosť a nie na kúrenie budov a elektrinu.

Dobrovoľníctvo - dane a poplatky
-

Komisia odporúča, pri najbližšom schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatkoch
znížiť miestnu daň a poplatky na 50% aktívnym príslušníkom DHZ a darcom krvi
držiteľom Zlatého Jánskeho plakety. Týmto rozhodnutím vyjadriť uznanie týmto
osobám za ich prácu v prospech obyvateľov mesta.

-

V zmysle ustanovení §103 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „Obec môže
ustanoviť všeobecne záväzným nariadením, že jedným z kritérií pre oslobodenie alebo

zníženie miestnej dane, miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady bude vykonávanie dobrovoľníckej činnosti podľa osobitného predpisu47a) v
prospech obce na podporu plnenia jej úloh.“

Zmätočné hlasovanie – dane a poplatky
-

Pri hlasovaní na rokovaní MZ dňa 5.12.2019 došlo k nesprávnemu prečítaniu návrhu
VZN mesta o miestnych daniach a poplatkoch, pretože namiesto navrhovaného 30%
navýšenia bolo prečítané a potom schválené 40% navýšenie.

-

Komisia v takomto prípade nezrovnalosti predloženého návrhu doporučuje odložiť
schvaľovací proces a predísť tak zmätočnému hlasovaniu /reakcia na VZN o daniach/.
Dôvodom zmätočného hlasovania bol i komplikovaný jazyk, ktorým bol návrh tohto
VZN formulovaný. Odporúčame vo VZN používať jednoduché formulácie a uviesť
všetky informácie, aby sa v nich mohol občan jednoducho a rýchlo zorientovať.
Z pôvodného návrhu vôbec nebolo jasné, o koľko sa sadzby zvyšujú a občan si ani
nevedel vypočítať, koľko bude podľa nového VZN vlastne platiť.

-

Komisia odporúča po hlasovaní MZ jednotlivo a menovite informovať
hlasovania a na záver sumarizovať výsledky hlasovania. Uviesť meno
výsledkom jeho hlasovania a vyhlásiť konečný stav výsledku hlasovania.
tým možným nezrovnalostiam a občania budú informovaní o výsledku
každého poslanca jednotlivo.

-

Rozhodnutia MZ budú pochopiteľné a zrozumiteľné pre obyvateľov mesta, ktorí budú
mať prehľad i o aktivite a postojoch svojich poslancov.

o priebehu
poslanca s
Predíde sa
hlasovania

Návrh na vyradenie majetku
-

Odporúčame návrh doplniť o zoznam majetku na vyradenie s konkrétnym popisom
majetku.

-

Z uvedeného materiálu nie je zrejmé o aký majetok sa jedná.

-

Materiál je spracovaný povrchne a nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Komisia nevie,
aký materiál a na základe čoho sa vyraďuje. Zároveň nepoznáme spôsob likvidácie
vyradeného materiálu (dali by sa veci napr. darovať sociálne slabším?, napr. ako palivo)

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
-

Komisia podporuje konanie vedenia mesta smerom k spracovaniu projektového
zámeru k vytvoreniu predmetného centra.

-

Získaním dotácie dôjde k rekonštrukcii a zhodnoteniu majetku mesta – starej
polikliniky. Ušetria sa prostriedky mesta a zvýši sa úroveň poskytovania zdravotnej
starostlivosti v meste.

.....................................................
Ing. Peter Vojtek
(zapisovateľ)

.....................................................
Ing. Viera Gouthová
(overovateľ zápisnice)

......................................................
Ing. Mário Poništ
(overovateľ zápisnice)

