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Zápisnica  

z 16 zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 22.11.2022 

 

 
Prítomní:    
predseda:  Ing. Juraj Jánošík, 
tajomník: Mgr. Viera Hanigovská 

členovia komisie: PaedDr. Marcela Satmáryová DSc., Ing. Svetlana Kočišová, 
Ing. Michal Dzurila  

Neprítomní ospravedlnení členovia: Mária Nemčíková, Jozef Lazor 

Ostatní prítomní: JUDr. Ing. Stanislav Kandrik LL.M, Vladimír Baloga 

Začiatok rokovania:  15:15 hod. 
Ukončenie rokovania: 16:45 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o financovaní 

základnej   umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na 
území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o miestnych daniach 
na území mesta Spišské Vlachy   

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č.  x/2022 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

5. Rôzne 
6. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Zasadnutie finančnej komisie otvoril Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal všetkých 
prítomných, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní piati a komisia je 
uznášaniaschopná.  

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutými bodmi rokovania. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o financovaní 

základnej   umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených 

na území mesta Spišské Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské 

Vlachy  

 
Príloha č. 1 – dotácia na rok 2023 na prevádzku a mzdy pre základnú umeleckú 

školu, materskú školu a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce: 
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      v zriaď. pôsobnosti dotácia na mzdy a 
mesta   prevádzku 

- Materská škola a šk. jedáleň           3 578,10     329 185 
- Školský klub detí      575,53       56 402 
- Centrum voľného času     107,28       43 556 
- Školská jedáleň pri ZŠ     175,55     105 681 
- ZUŠ individuálna forma             1 524,39                121 951 
- ZUŠ skupinová forma     497,76       89 597 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť  VZN 
č. x/2022 o financovaní ZUŠ, MŠ a školských zariadení zriadených na území mesta  Spišské 
Vlachy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišské Vlachy  

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

  

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. x/2022 o miestnych 

daniach na území mesta Spišské Vlachy   

Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Miestne dane môže 
mesto podľa vlastných miestnych podmienok upraviť, príjem z týchto daní je príjmom 
rozpočtu mesta a tie sa v priebehu roka menia na konkrétne výdavky napríklad v podobe 
služieb či verejnoprospešných činností – verejné osvetlenie, oprava a údržba chodníkov, 
údržba zelene, čistota verejných priestranstiev. 

Posledná úprava sadzieb miestnych daní bola vykonaná k 01.01.2020 a za rok 2022 
predstavuje príjem dane z nehnuteľnosti vo výške 119.893 EUR. 

Finančno-hospodárska komisia z dôvodu vysokej inflácie a vysokých výdavkov len na 
energie v roku 2022 (ku dnešnému dňu 120.848,- EUR) navrhuje z dôvodu  nízkeho určenie 
dane upraviť výšku sadzieb dane z nehnuteľností navýšením o 20 %: 

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, TTP  z 0,50 %  na 0,70 % 
- záhrady, zastav a ostatné plochy, lesy a stavebné pozemky z 0,67 %  na 0,80 % 
- stavby na bývanie a drobné stavby     z 0,16 €   na 0,20 € 
- stavby na poľ. produkciu, skleníky – podnik. objekty I.  z 0,28 €   na 0,40 € 
- chaty a stavby na individuálnu rekreáciu   z 1,00 €   na 1,20 € 
- samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží z 0,41 €   na 0,50 € 
- priemyselné stavby, stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť – 

podnikateľské objekty II. a III.     z 0,97 €   na 1,20 € 
- ostatné stavby neuvedené     z 0,18 €   na 0,22 € 

Pri viacpodlažných stavbách príplatok na podlažie pre všetky druhy stavieb  je vo 
výške 0,05 EUR. 

- daň za byty       z 0,16 €   na 0,20 € 
- daň za nebytové priestory slúžiace na podnikanie  z 0,97 €   na 1,20 € 
- daň za nebytové priestory slúžiace ako garáž   z 0,41 €   na 0,50 € 

- daň za psa chovaný v rodinnom dome    z 10,- €    na 15,- € 
- daň za psa chovaného v bytovom dome    z 15,- €    na 20,- € 
- daň za psa chovaného v objektoch firiem a org.   z 20,- €    na 25,- €. 

 
Zvýšením  uvedených daní sa zvýši príjem mesta cca o 28.000,- EUR. 
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Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. x/2022 o miestnych daniach na území mesta Spišské Vlachy  podľa návrhu komisie 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č.  x/2022 o poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Posledná úprava sadzieb poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, bola vykonaná k 01.01.2020 a za rok 2022 predstavuje príjem vo výške 
83.973 EUR. 

Náklady na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobného 
stavebného odpadu za rok 2022 predstavuje sumu 137.000 EUR. Ročná zmluva o zbere, 
odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností, ktorá nadobudla 
účinnosť 1.10.2022 bola predložená s 15 % navýšením oproti roku 2022. Z dôvodu 
enormného nárastu výdavkov na zabezpečenie služieb súvisiacich so zberom, odvozom 
a zneškodňovaním komunálneho odpadu finančno-hospodárska komisia pristúpila k návrhu 
nových sadzieb poplatkov za komunálne odpady: 

- základná sadzba pre FO 0,0959 EUR / deň – 35,- EUR / rok, 
- základná sadzba množstvový zber 0,0509 EUR / l –      5,60 EUR /   110 l nádoba, 
- základná sadzba množstvový zber 0,0509 EUR / l –    11,20 EUR /   220 l nádoba, 
- základná sadzba množstvový zber 0,0509 EUR / l –    55,99 EUR / 1100 l nádoba, 
- základná sadzba množstvový zber 0,0509 EUR / l –  254,50 EUR / 5000 l nádoba, 
- základná sadzba drobných stav. odpadov 7,- EUR / m3 , 

Poplatníci na základe žiadosti môžu požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku: 
- osoba staršia ako 70 rokov veku o 25 % základnej sadzby  - 26,24 EUR / rok, 
- FO - študenti na území SR 50 % základnej sadzby              - 17,52 RUR / rok, 
- FO - pracujúca turnusovo 25% základnej sadzby                 - 26,24 EUR / rok, 
- FO - z dôvodu platenie v inej obci 50 % základnej sadzby   - 17,52 RUR / rok, 

Uznesenie komisie : 

Finančno-hospodárska komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť VZN 
č. x/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

5. Rôzne 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky. 

 
6. Záver 

Ing. Juraj Jánošík poďakoval prítomným za účasť. 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 24.11.2022 

Zapísal:   Mgr. Viera Hanigovská 

Overil:    Ing. Juraj Jánošík 


