
 

 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve  mesta Spišská Nová Ves 

zo dňa 15. októbra 2019 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny, ospravedlnený Mgr. Javorský 
1. Úvod 
2. Návrh 4. zmeny rozpočtu v roku 2019 
3. Rôzne 
4. Záver 

 
1. Úvod - finančnú komisiu otvoril predseda Ing. Pastiran, keďže  gestor Ing. Topoliová 
bola práce neschopná, za mesto bol prítomný zástupca primátora Ing. Gonda a hlavný 
kontrolór mesta. 
 
2. S návrhom na 4. zmenu rozpočtu v roku 2019 oboznámil prítomných Ing. Gonda. 
Zmena je len vo výdavkovej časti vo výške 48 000 Eur. Bude zrealizovaná ako presun 
finančných prostriedkov z: 

• Odchodného MsÚ 20 000 Eur 
• Vymáhanie pohľadávok 7 000 Eur 
• Úrokov z úverov 12 000 Eur 
• Z prevádzky BRO 9 000 Eur 

na dotácie pre športové kluby v rámci dotačnej politiky mesta. 
Zmenou nedôjde k zmene objemu bežných výdavkov mesta. 
Ďalej podal informáciu o rokovaní športovej komisie, ktorá podporila návrh 4.zmeny rozpočtu 
a súhlasí s návrhom prerozdelenia finančných prostriedkov. 
 
3. Rôzne – diskusia 
Brziakova: 

• podporí návrh 4.zmeny rozpočtu 
• odporúča, aby športové kluby šetrili finančné prostriedky tak, aby to nezaťažovalo 

rozpočet mesta. 
Ruttkay: 

• Mesto má určité limity vo financovaní jednotlivých činností.  
• Kde je limit pre poskytovanie príspevkov pre športové kluby? 
• Primátor je pod tlakom športových klubov. 

Brziaková: 
• Športovým klubom by mala stačiť dotácia rozdelená v prvom polroku 2019. 
• Priama dotácia klubom formou príspevku. 
• Nepriama dotácia klubom cestou úhrady nákladov na prevádzku športových zariadení. 

Bednár: 
• Ak by pýtali vlastníci pozemkov pod MK nájom, potom by bolo mesto v nútenej 

správe. 
• Nemôžeme požadovať od športových klubov ešte platenie nájomného, takto by sme 

pochovali šport! 
 



Gonda: 
• Sú obdobné mestá ako SNV, kde príjem z miestnych daní je niekoľkokrát vyšší – 

potom si môžu dovoliť dať do športu niekoľkokrát viac ako SNV, napr. Poprad. 
• Máme VZN 6/2013 o dotáciách – podrobne vysvetlil princíp poskytovania dotácii, 

účel poskytovania dotácii a požiadavky na  vyúčtovanie. 
Pastiran: 

• Na dedinách má starosta len jeden šport – futbal, a ten podporí. My tu máme veľa 
športov, ktoré majú rovnakú požiadavku na príspevok. 

Bednár: 
• Príspevky do športu sa nám vrátia cestou lepšieho zdravotného stavu obyvateľov. 
• Dnes nám deti robia škodu v Madaras parku. 
• Týmto príspevkom ich chceme prilákať na šport. 
• V kluboch pre nedostatok finančných prostriedkov chýbajú v športovej pyramíde 

niektoré ročníky. 
• Šport mladých je potrebné podporiť. 

Pastiran: 
• Dobrá je v súčasnosti podpora hokeja zo strany ústredných orgánov. 

Bednár: 
• Všetci sa spoliehajú na zdroje z Mesta. 
• V kluboch je potrebné šetriť, transparentné financovanie z prostriedkov mesta. 

Janovcová 
• Aký je zostatok rezervného fondu. 

Pastiran: 
• Predpoklad k 31.12.2019 je 72 tis. Eur. 

 
4. Na záver predseda poďakoval prítomným za účasť.  
 
Finančná komisia prijala toto uznesenie: 
odporúča poslancom MsZ 

1. schváliť návrh 4. zmeny rozpočtu mesta v roku 2019 podľa predloženého materiálu. 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Jozef Gonda 
 

 

 

 

 

 

        Ing. Ľubomír Pastiran 

               predseda finančnej komisie 


