
 

Zápis z rokovania Komisie pre financie a rozpočet  obce Pernek zo dňa 

 29. novembra 2019 

Miesto konania: Obecný úrad Pernek 

Prítomní: Ing. Monika Belianska, predseda FK 

                 Mgr. Lukáš Láni – člen FK 

                 Ing. Ivan Kahanec – člen FK 

                 JUDr. Erik Dóczi – hosť 

 

Program rokovania Komisie pre financie a rozpočet obce Pernek 

1. Otvorenie schôdze komisie pre financie a rozpočet 

2. Prerokovanie zverejneného návrhu VZN o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Pernek 

3. Vyhodnotenie pripomienok k zverejnenému návrhu VZN o miestnej dani z nehnuteľností 

4. Prerokovanie zverejneného návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady  

a drobné stavebné odpady 

5. Vyhodnotenie pripomienok k zverejnenému návrhu VZN o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce Pernek na rok 2020 

7. Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2020 

8. Záver schôdze 

 

K bodu 1. 

Predsedníčka komisie privítala prítomných členov komisie a hostí, a predniesla program zasadnutia 

komisie. 

K bodu 2.  

Komisia mala k dispozícií návrh nového VZN č. 3/2019 o miestnej dani z nehnuteľností. Návrh bol 

vypracovaný v čase a situácii,  kedy obec nemá účinný a platný tento druh nariadenia, účinnosť posledného 

skončila dňa 31.12.2015. Návrh VZN obsahuje po právnej stránke všetky potrebné náležitosti a jeho obsah 

je korektný. Nová úprava sadzby miestnej dane z nehnuteľností vykazuje nárast a zabezpečí tak zvýšený 

ročný príjem rozpočtu vo výške cca 18. tis. EUR. Toto opatrenie sa zavádza v dôsledku očakávaného 

poklesu výšky podielových daní a zvýšených nákladov vo viacerých položkách rozpočtu. Doterajšie sadzby 

sa pohybovali v medziach zákona na spodnej hranici, zvýšenie je primerané a na daňovníkov nebude mať 

výrazne negatívny dopad. Nové zákonné povinnosti obce si vyžadujú zabezpečiť do rozpočtu stabilný 

príjem, preto možno tento krok považovať za nevyhnutný. 

K bodu 3. 

Voči návrhu boli vznesené viaceré pripomienky. Pre komplexnosť a zrozumiteľnosť zmeny sadzby dane bolo 

doporučené uviesť v texte výpočty navýšenia dane z nehnuteľností, t.j. porovnanie dane za starých 

a navrhovaných podmienok na konkrétnych príkladoch. 

Zásadnú pripomienku vzniesol JUDr. Dóczi, ktorý s naliehavosťou pripomínal hrubé porušenie zákona pri 

nezákonnom vyrubovaní daní po obdobie 3 rokoch, nezákonnom obohacovaní sa a vytvorení záväzku 



a zároveň dlhu obce vo výške cca 60-80 tis. Eur. V nadväznosti na túto skutočnosť, zdôraznil potrebu 

zaviesť v zmysle zákona všetky dane, ktorými si obec zabezpečí ďalší príjem. Dôraz kládol špeciálne na 

užívanie verejného priestranstva, kde vidí veľký priestor pre naplnenie obecnej pokladne. Ďalším 

dôsledkom a protizákonným konaním pomenoval možnosť  udeľovať dotácie v čase, kedy by obec 

pracovala so záporným rozpočtom. Skritizoval prácu s databázou miestnych daní, poukázal na skutočnosť, 

že sa pri rozpočtovaní dane z príjmu dlhodobo nepracuje s kategóriu zomrelých občanov,  obecný rozpočet 

tak stráca na kvalite a dôveryhodnosti, stáva sa formálnym a nemá vypovedaciu hodnotu. 

Záver:  Vzhľadom na uvedené skutočnosti, Komisia pre financie a rozpočet doporučuje  predkladaný návrh 

VZN č. 3/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti schváliť. 

K bodu 4. 

Komisia mala k dispozícií návrh  VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Návrh bol vypracovaný v čase, kedy obec nedisponuje platným sadzobníkom poplatkov 

za zber a likvidáciu odpadov v obci Pernek. Naopak o nakladaní s ním pojednávajú aktuálne 2 VZN, 

schválené v rokoch 2010 a 2016. 

 V dôsledku zmeny legislatívy sa výrazne upravili podmienky nakladania s odpadom, čo sa následne 

premietlo do niekoľkonásobného zvýšenia cien pri nakladaní s touto komoditou. Obec je preto povinná 

zmeniť doterajšie podmienky a cenu za službu občanom výrazne zvýšiť. Vývoj ceny počas 2 rokov a nárast 

z minuloročných 10 tis. Eur,na tohtoročných 18 tis. Eur až po na rok 2020 plánovaných 42 tis. Eur.( 34 tis. 

Eur – cenová ponuka dodávateľa, 4800 Eur zákonný poplatok za skládkovanie, 3200 Eur – 1/3 hodnoty 

odkúpených nádob), zaväzuje obec značne navýšiť sadzbu poplatku. Komisia spoločne posudzovala 

navrhovaný model a cenník poplatkov. 

K bodu 5. 

JUDr. Dóczi mal k navrhovanému VZN zásadné pripomienky a predložený model označil za protizákonný. 

Svoj postoj odôvodnil tým, že „plombový“ systém zberu odpadu v obci nie je súčasťou VZN o nakladaní 

s odpadmi, je hybridným produktom, ktorý sa neopiera o zákon, obec nie je oprávnená vyrubovať 

celoročný poplatok a zároveň dodatočne protizákonne dopredávať službu formou plomb, s dodatkom, že 

plomba nie je cenina a obec nemá na takýto príjem oprávnenie, lebo nie je finančným subjektom. Model 

používania plomb tak celý spochybnil.  VZN o nakladaní s odpadmi definuje systém ako množstevný, kde je 

protizákonné použitie počtu osôb v domácnosti na výpočet poplatku. Zároveň komisiu upozornil na 

skutočnosť, že aj v tomto prípade sa obec po obdobie min. 2 rokov nezákonne obohacovala a vyberala 

poplatky, ktoré nemala schválené a zverejnené, nezákonne inkasovala príjmy z predaja plomb, túto škodu 

obci vyčíslil na cca 42 tis. Eur s tým, že obec je povinná v zmysle zákona aj tieto prostriedky svojim 

občanom vrátiť. Cenotvorbu, a teda poplatok tvorený podľa počtu osôb v domácnosti  označil za ďalšie 

pochybenie. Na základe týchto pripomienok sa počas rokovania komisie vytvoril nový sadzobník, ktorý 

zohľadňoval veľkosť nádoby, sadzbu za nádobu a počet vývozov. Tento návrh bude poskytnutý mailom 

všetkým členom obecného zastupiteľstva, kontrolórovi obce aj starostovi obce a bude prerokovaný na 

pracovnej porade OZ dňa 4.12.2019.  

Záver: Na základe vznesených pripomienok navrhujeme s predmetným VZN č.4/2019 naďalej pracovať, 

zaväzujeme starostu obce preveriť vyššie uvedené pripomienky, posúdiť cenotvorbu a výšku poplatku, 

vyradiť počet osôb v domácnosti zo systému určenia výšky poplatku, atď. Ako ďalší krok vyžadujeme 

v krátkom čase vypracovať nové VZN o nakladaní s odpadom a zosúladiť tak oba dokumenty. 

K bodu 6. 

Komisia mala k dispozícií návrh rozpočtu na rok 2020, rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Medziročne je 

navýšený o príjem dane z nehnuteľností o 18 tis. Eur, oproti tomu je najväčšou zmenou a plánovaným 

výdavkom suma 36 tis. Eur za odpad.  Do rozpočtu boli tiež zapracované ďalšie plánované výdavky ako 



nové, t.j. zmluva za odchyt psov, zmluva s advokátskou kanceláriou, navrhovaná dotácia na kostol a pod. 

Všetci zúčastnení obdržali pripomienky adresované obecnému úradu JUDr. Chadalíkom. 

Záver: 

Vzhľadom k časovej náročnosti zasadnutia sa problematike návrhu rozpočtu nevenovala dostatočná 

pozornosť, navrhujeme preto aj tému návrhu rozpočtu zaradiť do programu pracovnej porady OZ dňa 

4.12.2019. 

 K bodu 7. 

Neprerokované 

K bodu 8. 

Predsedníčka komisie poďakovala za účasť a ukončila schôdzu. 

 

Zapísala:   Ing. Monika Belianska 

 

Za Komisiu pre financie a rozpočet podpísali: 

 

Ing. Monika Belianska 

 

Mgr. Lukáš Láni 

 

Ing. Ivan Kahanec 

 

 


