Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 01.12.2017

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia finančnej komisie dňa 01.12. 2017 konanej na
Mestskom úrade v Stupave

Prítomní : Ing. Marek Lacka, Ing. Daniela Vašinová, Ján Valachovič, Ing. Mikuláš Bernáth, Ing.
Ľubomír Bugala
Ospravedlnený : Ing. Daniela Jánoš,
Hostia : Mgr. Margita Hricová
Program :
1.
Otvorenie
2.
Schválenie programu
3.
Informácia o vzdaní sa funkcie tajomníka finančnej komisie
4.
VZN o dani z nehnuteľností a dani za psa
5.
Návrh rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava
na roky 2018 – 2020.
6.
Rôzne
7.
Záver
1. Otvorenie
Predseda komisie privítal prítomných na zasadnutí finančnej komisie a oboznámil ich s dôvodom
zvolania komisie vzhľadom na skutočnosť,
že vedenia mesta nepredložilo materiály
k naplánovanému zasadaniu finančnej komisie ku 24. 11. 2017.
Členovia komisie konštatovali, že Mestský úrad nepredložil rozpočet na roky 2018 - 2020
v zmysle schválených Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava a jeho
príloh. Vedenie mesta vážne porušuje platné VZN a vážne narúša celý rozpočtový proces a tým
aj samotné efektívne hospodárenie mesta.
Členovia komisie, vyzývajú vedenie mesta a vedenie príspevkových organizácií k dodržiavaniu
VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava v zmysle
Rozpočtového harmonogramu.
Uznesenie : č. 076.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
Následne predseda oboznámil členov komisie s programom.
2. S navrhnutým programom zasadnutia súhlasili všetci prítomní členovia finančnej komisie.
3. Predseda komisie oznámil, že tajomníčka finančnej komisie pani Daniela Drahošová sa vzdala
funkcie tajomníčky. Členovia komisie vzali túto skutočnosť s poľutovaním, vzhľadom na jej
skúsenosti, poznanie prostredia, situácie v meste. Touto formou chcú všetci členovia poďakovať za jej
doterajšiu činnosť vo finančnej komisii službu mestu.
Členovia komisie sa zhodli na potrebe náhrady tajomníka komisie a poverili predsedu komisie
na vyzvanie primátora mesta, aby určil nového tajomníka
Uznesenie : č. 076.01.12.2017.KF
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Hlasovali za: 4 prítomní členovia FK
Zdržal sa hlasovania: 1 prítomný člen FK
4. VZN o dani z nehnuteľností a dani za psa - Predseda komisie oznámil, že vedenie mesta zverejnilo
opakovane návrh VZN na zvýšenie dane z nehnuteľností.
V diskusii zaznelo:
• k danej téme neprebehla verejná diskusia, o ktorú žiadali poslanci, neprešla odbornou
diskusiou v rámci komisií MsZ ani finančnou komisiou,
• zverejnenie bolo uskutočnené bez toho aby táto informácia bola komunikovaná cez webové
sídlo mesta alebo inými informačnými kanálmi mesta,
• a,akékoľvek zvýšenie daní v budúcnosti by malo byť predovšetkým použité na investície a nie
do bežnej spotreby,
• návrh VZN nie je v súlade z VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
mesta Stupava a nedodržiava potrebné termíny podľa Rozpočtového harmonogramu.
Členovia komisie, vyzývajú vedenie mesta k dodržiavaniu VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami mesta Stupava a v zmysle Rozpočtového harmonogramu v časti
Predloženie návrhov VZN pre potreby rozpočtu na rokovanie komisií MsZ a MSR.
Uznesenie : č. 077.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
5. Návrh rozpočtu mesta a rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom Stupava na
roky 2018 – 2020
Predseda komisie skonštatoval:
• vedenie mesta nepostupovalo v súlade z platným VZN 2/2017 Zásady hospodárenia s
finančnými prostriedkami mesta Stupava a nepredložilo návrh rozpočtu podľa rozpočtového
harmonogramu.
• primátor mesta na riadnom zastupiteľstve konanom 9.11. 2017 prisľúbil, že predloží návrh
rozpočtu dňa 10.11.2017, nestalo sa tak. Dňa 11.11. 2017 predložil poslancom materiál
východiská k rozpočtu, kde predpokladá zrušenie MKIC, schodkový rozpočet. Predseda
komisie dňa 15.11.2017 vyzval primátora a vedúcu ekonomického oddelenia na predloženie
návrhu rozpočtu, ktorý spĺňa základné zákonné kritériá.
• vedenie mesta nepredložilo návrh rozpočtu žiadnej komisii, čo je tiež v rozpore z platným
VZN 2/2017. Návrh rozpočtu bol zverejnený na webovom sídle mesta 29.11.2017 bez
predchádzajúceho prerokovania komisiami MsZ a poslancami
V diskusii odznelo:
• uvedený spôsob konania pôsobí veľmi netransparentne voči občanom,
• návrh rozpočtu nebol predložený Komisiám MsZ a tiež aj Finančnej komisii,
• komisia považuje takýto postup zo strany mesta ako nezodpovedný, dlhodobo neudržateľný
a ohrozujúci finančnú stabilitu a hospodárenie s financiami mesta a jeho rozpočtových
a príspevkových organizácii. Je to tiež arogantný prístup k orgánom správy mesta,
zamedzujúci riadnemu a zodpovednému prerokovaniu, verejnej kontrole a diskusii.
• Mesto nerešpektovalo uznesenie č.073.15.11.2017.KF a Komisia musela pracovať len s
materiálom dostupným ma webovom sídle mesta.
• Komisia pre krátkosť času a obmedzený prístup ku informáciám nemôže v plnom rozsahu
vyjadriť svoje stanovisko ku Návrhu rozpočtu.
• Návrh rozpočtu MKIC nie je v súlade so zákonom 439/2011 čl.9, v zmysle ktorého návrh
rozpočtu musí obsahovať aj dve predchádzajúce rozpočtové obdobia. V zverejnenom
dokumente nie je zrejmé, ktorý rozpočet pre roky 2018 sa má schvaľovať - stĺpec F alebo
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stĺpec I. Návrh rozpočtu VPS nie je v súlade s požiadavkou vyššie uvedeného zákona a to
očakávaná skutočnosti aktuálneho rozpočtového roka.
Členovia komisie, odporúčajú MsR a MsZ predložený Návrh rozpočtu mesta, RO a PO na roky
2018-2020 ako celok neschváliť vzhľadom na viacero nesúladov s ústavným zákonom 439/2011
o rozpočtovej zodpovednosti, vzhľadom na to, že bolo porušené platné VZN 2/2017 Zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Stupava a v zmysle
Rozpočtového
harmonogramu nebol Návrh rozpočtu predložený komisiám, neboli prerokované Návrhy
rozpočtu PO vo finančnej komisii a nie sú k dispozícii potrebné informácie pre zodpovedné
rozhodovanie.
Uznesenie : č. 078.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
Členovia komisie odporúčajú a vyzývajú vedenie mesta aby prehodnotilo bežné výdavky
rozpočtu s dôrazom na zvýšenie efektívnosti a hospodárnosti.
Uznesenie : č. 079.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
Členovia komisie požadujú od vedenia mesta, RO, PO a mestských s.r.o. o predloženie analýzy
priorít pre rozpočtové roky 2018 a následne 2019 - 2020 pre oblasť údržby a kapitálových
výdavkov s jasným určením najnevyhnutnejších investícií, ich priority a výšky v jednotlivých
rokoch Táto analýza by mala byť základným podkladom pre odporúčania komisií
a rozhodovanie poslancov o pridelení finančných prostriedkov na údržbu a investície
v nadchádzajúcich rozpočtových obdobiach (vrátane roku 2018).
Uznesenie : č. 080.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
4. Rôzne
V tomto bode programu prebehla diskusia o efektívnosti rozdelenia TSS na VAK, VPS, prevzatie
opatrovateľskej služby pod mesto.
Finančná komisia odporúča, aby na rokovanie FK, MsR a MSZ boli predložené vyhodnotenia
transformácie rozdelenia TSS na VAK, VPS, prevzatie opatrovateľskej služby pod mesto.
Uznesenie : č. 081.01.12.2017.KF
Hlasovali za: všetci prítomní členovia FK
5. Záver
Predseda komisie zasadnutie ukončil.

V Stupave, dňa 16.11. 2017
Overil: Ing. Ľubomír Bugala
Zapísal: Ing. Marek Lacka
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