MESTO TRSTENÁ
Komisia finančná a rozpočtová
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Zápis č. 1/2019

Zo zasadnutia komisie konanej dňa 11. 02. 2019
Prítomní

: podľa prezenčnej listiny

Program

:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 k rozpočtu na rok 2018
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 – žiadosti
Správa o činnosti oddelenia finančného za rok 2018
Rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

1. Zasadnutie otvorila a viedla Ing. Silvia Púčiková, predseda komisie.
Na úvod predsedníčka komisie privítala na zasadnutí prítomných členov komisie .
2. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 4 k rozpočtu na rok 2018
PRÍJMY
Bežné
mesto
Z toho rozp.org.
Kapitálové
Fin. operácie
Spolu

VÝDAVKY
6 323 195
5 861 978
461 217
1 526 856
345 369
8 195 420

Bežné
mesto
Z toho rozp.org.
Kapitálové
Fin. operácie
Spolu

5 886 466
3 327 896
2 558 570
1 913 480
366 209
8 166 155

VH
( P - V )
+436 729
+2 534 082
-2 097 353
-386 624
-20 840
+29 265

Rozpočet je zostavený ako prebytkový, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami vrátane
finančných operácií je + 29 265 €.
Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový, t.z. rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými
výdavkami je + 436 729 €.
Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový, rozdiel medzi kapitálovými príjmami
a kapitálovými výdavkami je - 386 624 €.
Bežný a kapitálový rozpočet je zostavený ako prebytkový, t.z. rozdiel medzi bežnými
a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami je + 50 105 €.
Rozdiel medzi finančnými operáciami príjmovými a finančnými operáciami výdavkovými je
schodok - 20 840 €.
Z vyššie uvedeného vyplýva nasledovné : z prebytku bežného rozpočtu + 436 729 € je
krytý schodok kapitálového rozpočtu – 386 624 € a schodok finančných operácií vo výške 20 840 €.

1

MESTO TRSTENÁ
Komisia finančná a rozpočtová
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

PRÍJMY
Príjmy v zmene rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 4 sú vyššie oproti zmenenému
rozpočtu – RO č. 3 o + 250 420 €, z toho rozpočtové organizácie predstavujú zvýšenie o +
150 052 € a mesto o + 100 368 €.
Bežné príjmy :
Bežné príjmy – mesto sú vo výške 5 861 978 €, bežné príjmy rozpočtové organizácie sú vo
výške 461 217 €. Zmena rozpočtu predstavuje v porovnaním so zmeneným rozpočtom RO č.
3 zvýšenie bežných príjmov vo výške + 227 920 €.
Kapitálové príjmy :
Celkové kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 526 856 € a v zmene rozpočtu sú
zvýšené o + 21 435 € .
Finančné operácie príjmové :
Pri finančných operáciách príjmových je celkový nárast + 1065 € , prevod prostriedkov
z minulých rokov aj vrátane rozpočtových organizácií
VÝDAVKY
Vo výdavkovej časti rozpočtu boli zmeny v celkovom navýšení + 233 155 €, z toho zvýšenie
mesto predstavuje + 76 275 € a rozpočtové organizácie + 156 880 €.
Bežné výdavky :
Bežné výdavky – mesto je celková úprava vo výške zvýšenia o + 45 245 €, bežné výdavky
rozpočtové organizácie je zvýšenie o + 150 072 €.
Celková úprava predstavuje zvýšenie bežných výdavkov o + 196 135 €, čo predstavuje výšku
bežných výdavkov 5 886 466 €.
Zmeny rozpočtu boli zrealizované z dôvodu navýšenia príjmov, preklasifikáciou z inej
položky resp. úpravou zdroja v čerpaní výdavkov.
Všetky úpravy rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie, podľa zdrojov na všetkých podpoložkách
boli zapracované v programe Korwin a následne ja v RIS.SAM.
Povinnosťou spracovať a následne odoslať do RIS.SAM úpravy rozpočtu a skutočnosti
k 31.12.2018 bola k dátumu 5.2.2019, čo bolo aj splnené.
Rozpočtové organizácie :
Zmena rozpočtu ja navrhnutá v prenesených kompetenciách v nadväznosti na nenormatívne
finančné prostriedky pre ZŠ P. O. Hviezdoslava a tiež v nadväznosti na premietnutie do
výdavkov skutočných príjmov. Celkové zvýšenie predstavuje sumu + 150 890€.
Kapitálové výdavky
U kapitálových výdavkov je zmena rozpočtu v celkovej výške 7 799 946 €, čo predstavuje
zvýšenie o + 233 155 € , to za mesto o +31 030 € a za rozpočtové organizácie o + 5990 € (
preklasifikácia z bežných výdavkov u ZUŠ )
Zmeny rozpočtu boli zrealizované z dôvodu navýšenia príjmov, preklasifikáciou z inej
položky resp. úpravou zdroja v čerpaní výdavkov.
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Finančné operácie výdavkové ( v EUR )
U finančných operácii výdavkových nie je žiadna zmena rozpočtu.
Komisia doporučuje MsZ Informáciu o rozpočtovom opatrení č. 4 k rozpočtu na rok 2018
zobrať na vedomie.
3. Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019
Členovia komisie boli oboznámení s doručenými žiadosťami o poskytnutie dotácie
z rozpočtu mesta Trstená na rok 2019.
Na základe čl. 9 VZN 3/2018 Posudzovanie žiadosti , bod 4 zápisnica z komisie podpísaná
predsedom športovej komisie bola postúpená finančnej a rozpočtovej komisii, ktorá by mala
posúdiť účel použitia a navrhnúť na schválenie mestskému zastupiteľstvu na schválenie výšku
dotácií pre jednotlivé športové kluby. F a R komisia sa zaoberala predloženými žiadosťami
športových klubov a navrhuje schváliť výšku poskytnutej dotácie nasledovne :
A/
1) Stolnotenisový a volejbalový klub
2) Športový klub kolkárov
3) Karate klub
4) Mestský športový klub
5) Hokejový klub
6) Futbalový klub

:
:
:
:
:
:

2 280 €
9 540 €
4 300 €
2 550 €
2 380 €
19 950 €

Spolu bolo navrhnutých na prerozdelenie 41 000 €, z celkového schváleného rozpočtu 43 000
€, čim si športová komisia ponechala rezervu vo výške 2 000 € na prípadné dodatočné
žiadosti v priebehu roka.
Komisia finančná a rozpočtová doporučuje poslancom Mestského zastupiteľstva v Trstenej
schváliť poskytnutie dotácií pre vyššie uvedených žiadateľov v navrhovaných výškach.
B/
1) ORAVA Payes de Bray :
- žiadosť doručená dňa 31.10.2018
- požadovaná suma : 600 €
- účel : projekt v spolupráci s francúzskym združením
2) Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb :
- žiadosť doručená dňa 30.10.2018
- požadovaná suma : 300 €
- účel : priestorová orientácia
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3)Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia Trstená :
- žiadosť doručená dňa 31.10.2018
- požadovaná suma : 825 €
- účel : telovýchova a šport, kultúrno-záujmová činnosť, sociálno-humanitná činnosť,
spoločenská činnosť
4) Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej :
- žiadosť doručená dňa 31.10.2018
- požadovaná suma : 570 €
- účel : telovýchova a šport, kultúrno-záujmová činnosť, sociálno-humanitná činnosť,
5) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trstená :
- žiadosť doručená dňa 29.10.2018
- požadovaná suma : 2500 €
- účel : tvorba programu XXV. Ročníka festivalu Spievame Márii v dňoch 13. – 14. júla
2019.
Členovia komisie sa zhodli na tom, že predmetnou žiadosťou sa budeme zaoberať na
nasledujúcich zasadnutiach komisie, nakoľko je potrebné sa oboznámiť s celkovým
rozpočtom mesta na zabezpečenie mestom organizovanej akcie Spievame Márii aj po
zohľadnení schválených dotácií z prostriedkov z Fondu na podporu umenia resp. VÚC
Žilina.
6) HF Motoršport , OZ, Trstená :
- žiadosť doručená dňa 31.10.2018
- požadovaná suma : 1000 €
- účel : činnosť klubu pre rok 2019
Táto žiadosť na základe účelu
mala byť prerokovaná športovou komisiou, preto
doporučujeme sa ňou na najbližšom zasadnutí zaoberať.
7) Slovenský skauting, 10. zbor Trstená :
- žiadosť doručená dňa 29.1.2019
- požadovaná suma : 500 €
- účel : hokejový turnaj v Nowom Targu, turnaj organizovaný skautmi z Poľskej republiky.
Doručená žiadosť nespĺňa všetky náležitosti určené VZN 3/2018. Žiadateľ bude vyzvaný na
doplnenie potrebných náležitostí.
8) Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline :
- žiadosť doručená dňa 18.12.2018
- požadovaná suma : 406 €
- účel : zakúpenie kompenzačných a optických pomôcok pre klientov so zrakovým
postihnutím pre región Oravy a Liptova.
V predloženej žiadosti nie je zrejmé, na základe akého kľúča boli prerozdelené finančné
príspevky pre jednotlivé mestá regiónu Liptova a Oravy. Chceme však podotknúť, že Mesto
Trstená pravidelne poskytuje dotáciu pre miestnu organizáciu slabozrakých a nevidiacich
v blízkom okolí a z toho dôvodu nedoporučujeme schváliť poskytnutie dotácie pre vyššie
uvedeného žiadateľa.
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Po zvážení sa prítomní členovia uzniesli na poskytnutí dotácie z rozpočtu
v roku 2019 zatiaľ nasledovne :
1) ORAVA Payes de Bray :
2) Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb :
3)Jednota dôchodcov na Slovensku, mestská organizácia Trstená :
4) Miestny odbor Matice slovenskej v Trstenej :
5) Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline :

mesta Trstená
600 €
200 €
500 €
500 €
50 €

Pre rok 2019 bolo schválený objem finančných prostriedkov pre dotácie z rozpočtu mesta vo
výške 20 000 €, z toho je už uznesením MsZ v Trstenej č. 38/XII/2018 účelovo určené
poskytnutie vo výške 5 000 € pre Gymnázium M. Hattalu.
4/ Správa o činnosti oddelenia finančného za rok 2018
Komisia bola oboznámená so spracovaním správy o činnosti oddelenia finančného za rok
2018, ktorá bude predložená ako spoločný materiál všetkých oddelení MsÚ.
5/ Rôzne
Členovia komisie boli oboznámení aj s predloženým materiálom Plán práce finančnej
a rozpočtovej komisie na rok 2019.
6/ Návrh na uznesenie
Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 pre ORAVA Payes de Bray
Trstená vo výške 600 €
Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 pre Združenie nevidiacich,
slabozrakých a inak postihnutých osôb vo výške 200 €
Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 pre Jednotu dôchodcov
Slovensku, mestská organizácia Trstená vo výške 500 €

na

5

MESTO TRSTENÁ
Komisia finančná a rozpočtová
Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená

Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 pre Miestny
slovenskej v Trstenej vo výške 500 €

odbor Matice

Schvaľuje :
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trstená v roku 2019 pre Krajské stredisko Únie
nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Žiline vo výške 50 €
Berie na vedomie :
Zápisnicu zo zasadnutia Finančnej a rozpočtovej komisie zo dňa 11. 2. 2019
7/ Záver
Na záver predsedníčka komisie poďakovala prítomným členom za účasť a zasadnutie komisie
ukončila.

V Trstenej dňa 11.2.2019
Zapísala : Dafčíková
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