Zápisnica
zo zasadnutia finančnej komisie pri MsZ, konaného dňa 2.12.2013
Prítomní:
Členovia komisie : Mgr. Branislav Pirháč, Natália Pinková , Peter Forgáč, Juraj Búry,
Ing.Mária Kasanová
Neprítomní :

Mária Pažítková, Ing. Zuzana Kováčová, Adriana Jančeková

Zapisovateľka :

Eva Drgoňová

Pozvaní :

Ing. Katarína Ditteová, Mgr.Ing. Eliška Vallová, František Bakoš, Alena Víglaská,
Martina Šálková

Program : 1) 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2013
2) Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2014-2016
3) VZN o miestnych daniach,
4) Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN o dani z nehnuteľností
5) VZN o financovaní originálnych kompetencií Mesta Nová Baňa na úseku školstva
6) VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

K bodu č. 1 : 7. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2013
Materiál obsahuje tabuľkovú a textovú časť, ktoré boli členom komisie doručené písomne. Na
zasadnutie finančnej komisie bol k tomuto bodu prizvaný aj riaditeľ Technických služieb Mesta Nová
Baňa a účtovníčka Technických služieb z dôvodu množstva zmien v pláne výnosov a nákladov tejto
organizácie.
V navrhovanej zmene rozpočtu zapracované povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí
vyšších príjmov ale aj presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. Touto
zmenou sa bežné príjmy zvyšujú o 32 341 eur a bežné výdavky sa zvyšujú o 32 341 eur. Rozpočet
Mesta Nová Baňa je aj po tejto navrhovanej zmene vyrovnaný.
Finančná komisia berie návrh 7. Zmeny rozpočtu Mesta Nová Baňa v roku 2013 na vedomie.

K bodu č. 2 : Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na rok 2014-2016
Návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2014 – 2016 je spracovaný v tabuľkovej a textovej
forme. Spracovaný je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Výdavková časť rozpočtu je spracovaná podľa programov, podprogramov a projektov, v ktorých sú
Definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele. Návrh rozpočtu je zostavený v členení bežný
rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
Finančná komisie odporúča MsZ návrh rozpočtu Mesta Nová Baňa na roky 2014-2016 prijať.
Odchod poslanca J. Búryho o 15,45 hod.

K bodu č. 3 : VZN o miestnych daniach
Finančnej komisii bol na rokovanie predložený návrh VZN mesta Nová Baňa, ktorým sa mení VZN
mesta Nová Baňa č. 7/2012 zo dňa 13.12.2012 o miestnych daniach. Podľa navrhovaného VZN sa
sadzby daní pre rok 2014 nemenia. Do doteraz platného VZN sa vkladá článok VII., ktorým je
navrhované, aby sa daň za psa, daň za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a daň
z nehnuteľností v úhrne do sumy troch eur nevyrubovala.
Finančná komisia návrh VZN o miestnych daniach berie na vedomie.

K bodu č. 4 : Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN o dani z nehnuteľností
Dňa 11.10.2013 bol mestu Nová Baňa doručený protest prokurátora proti VZN Mesta Nová Baňa č.
5/2012 o dani z nehnuteľností zo dňa 13.12.2012. V dôvodovej správe sú vypísané dôvody, podľa
ktorých sú niektoré ustanovenia predmetného VZN v rozpore so zákonom a prokurátor ich navrhuje
zrušiť. Tento protest prokurátora bol na základe podnetu primátora mesta Púchov a týkal sa
viacerých miest na Slovensku. Ministerstvo financií vydalo usmernenie k týmto protestom
prokurátora. Finančná komisia odporúča toto usmernenie doložiť na zasadnutie MsZ.

K bodu č. 5 : VZN o financovaní originálnych kompetencií Mesta Nová Baňa na úseku školstva
Predkladaným VZN sa určujú podrobnosti financovania originálnych kompetencií mesta na úseku
školstva, výška finančných prostriedkov na kalendárny rok na mzdy a prevádzku .
Finančná komisia berie predložený návrh VZN o financovaní originálnych kompetencií Mesta
Nová Baňa na úseku školstva na vedomie.

K bodu č. 6: VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk
Na zasadnutie MsZ predkladajú Technické služby mesta Nová Baňa návrh VZN o prevádzkovom
poriadku pohrebiska a domu smútku v Novej Bani, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2012 zo dňa
29.3.2012. Súčasťou predkladaného návrhu je aj cenník nájmu hrobového miesta a služieb a plán
cintorína.
Finančná komisia odporúča TS Nová Baňa, aby na zasadnutie MsZ bolo predložené poslancom
MsZ aj porovnanie doteraz platného cenníka s navrhovaným cenníkom.

Eva Drgoňová

Mgr. Branislav Pirháč

Zapisovateľka

predseda komisie

