MESTO

MYJAVA

Zápisnica č. 4/2020
zo zasadnutia komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava konanej
dňa 28. 9. 2020

Účasť členov na zasadnutí:

prítomní – 8
neprítomní – 4, z toho ospravedlnení - 4

Prítomní členovia:
Ing. Jaroslav Krč – Šebera
Rastislav Eliáš
Ing. Eva Krčová
Ing. Ľubomír Halabrín
Ondrej Bučenec
Milan Fúsek
Ján Priebracha
Miloš Zábražný
Ospravedlnení členovia:

Tajomníčka komisie:
Hostia:

predseda komisie

Ing. Milan Majtán podpredseda komisie
Ing. Vladimír Tóth
Mgr. Tomáš Šimo
Ing. Emil Hlavatovič
Zdenka Ježíková
Mgr. Lenka Pipová
Ing. Jarmila Sluková
Ing. Vladimír Výdurek
Ing. Ingrid Vaňová
Ján Obeda
Ing. Stanislav Tomič

Program:
1. Úvod
2. Majetkové prevody
3. Konsolidovaná výročná správa za rok 2019

zástupkyňa prednostu
prednostka
hlavný kontrolór
vedúca ekonomického oddelenia
oddelenie majetku
poslanec

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Správa o plnení rozpočtu Mesta Myjava a monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2020.
2. zmena rozpočtu Mesta Myjava v roku 2020 k 30.6.2020 RO č. 2/2020
Východiská rozpočtu na rok 2021
Návrh VZN Mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN o dani z nehnuteľností
Rôzne
Záver

K bodu č. 1
Komisiu pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta otvoril Ing. Jaroslav Krč – Šebera,
predseda komisie, privítal členov komisie a hostí a predložil program.
K bodu č. 2
Pán Obeda informoval komisiu o majetkových prevodoch pripravených na rokovanie MsZ dňa 1. 10. 2020:
- 1) Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemkov
- 2) Návrh na uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena medzi Mestom Myjava a Slovarm a. . s.
- 3) Návrh na uzatvorenie zmluvy o vecnom bremene
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 3
Komisia prerokovala „Konsolidovanú výročnú správu“ za rok 2019, v súlade s § 22, ods. 6 zákona 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Majetok za konsolidovaný celok:
Náklady za konsolidovaný celok:
Výnosy za konsolidovaný celok
Hospodársky výsledok

74 977 265,48 €
15 048 689,40 €
17 037 396,37 €
1 995 552,61 €

Komisia informáciu o konsolidovanom celku zobrala na vedomie.
K bodu č. 4
Komisia prerokovala plnenie rozpočtu Mesta Myjava k 30.6.2020
programového rozpočtu k 30.6.2020 a informácie zobrala na vedomie.
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

a Monitorovaciu

správu

6 819 912,95 €
5 862 613,09 €
957 299,86 €

Komisia informáciu o konsolidovanom celku zobrala na vedomie.
K bodu č. 5
Komisia prerokovala Zmenu rozpočtu č. 2 k 30.9.2020 RO 2/2020 v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách
č. 583/2004 Z. z. a Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami, ktorú členovia komisie zobrali na vedomie:

Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

17 734 849,00 € (zmena 80 450,00 €)
17 287 898,00 € (zmena -365 510,00 €)
436 960,00 €

Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 6
Komisia prerokovala a zobrala na vedomie materiál „Východiská rozpočtu na rok 2021“ s nasledovnými
hodnotami príjmov a výdavkov:
Celkové príjmy
Celkové výdavky
Prebytok

16 484 690,00 €
15 934 812,00 €
549 878,00 €

Členovia komisie schvaľujú rekonštrukciu komunikácie k ZŠ Viestova. Jedná sa o spodnú prístupovú časť cesty
ku škole.
K bodu č. 7
Návrh VZN mesta Myjava o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložila
Lenka Kulíšková, vedúca oddelenia daní a poplatkov.
V rámci prezentácie boli vysvetlené dôvody zvýšenia poplatku za komunálne odpady o 10 % pre fyzické osoby na
34,- €/osoba/rok a právnické osoby 0,023 €/liter, nakoľko výnos z poplatku za komunálne odpady nepokrýva
náklady na zber, likvidáciu a činnosti spojené s komunálnym odpadom .
Ostatné ustanovenia VZN zostávajú nezmenené.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 8
Návrh VZN mesta Myjava o dani z nehnuteľností predložila Lenka Kulíšková, vedúca oddelenia daní a poplatkov.
V návrhu VZN sa upravujú sadzby dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a nebytových priestorov
s navýšením o 15 % oproti roku 2020.
Členovia komisie požiadali o predloženie porovnania výšky sadzieb s inými mestami.
Porovnanie sadzieb dane z nehnuteľností v iných mestách máme vyhotovené s platnosťou pre rok 2020. Sadzby
pre rok 2021 porovnáme až v mesiaci december, kedy budú mestá sadzby upravovať.
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu č. 9
Členom komisie bol predložený návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci MF SR (pôžička obciam),
na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 484
z 12. augusta 2020 vo forme bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností.
Výška pôžičky pre Mesto Myjava je stanovená vo výške 258.249,00 €.
Poskytnutie pôžičky musí spĺňať nasledovné podmienky:

-

Návratná finančná výpomoc nemôže byť použitá na úhradu záväzkov po lehote splatnosti
Prijatím návratnej finančnej výpomoci nebudú prekročené limity dlhu a dlhovej služby dlžníka
vyplývajúce z § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Použitie finančnej výpomoci na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných v priebehu roka 2020 možno použiť do
31.12.2020.
Doba splácania je rozdelená na obdobie štyroch rokov (v priebehu rokov 2024 – 2027)
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

Členom komisie bol predložený spôsob refinancovania existujúcich úverov vedených v UniCredit bank a. s. vo
výške 4.600 tis. €, so splatnosťou nového úveru do 31.8.2030 a poskytnutie splátkového úveru do výšky
600 tis. € určeného na spolufinancovanie projektov NFP, kapitálových výdavkov schválených v zastupiteľstve
a polehotných záväzkov so splatnosťou úveru do 31.8.2023
Hlasovanie za predložený návrh programu:
Prítomných: 8

za: 8

proti: 0

zdržal sa: 0

V bode rôzne členovia komisie navrhli zvýšiť príjem mesta stanovením poplatkov za parkovania v meste.

Na záver predseda komisie Ing. Jaroslav Krč - Šebera poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie
komisie pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu Mesta Myjava.

Ing. Jaroslav Krč - Šebera
predseda komisie

Zapísala: Zdenka Ježíková, tajomníčka komisie

