Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Zápisnica
z 10. zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 31. 8. 2016
Prítomní:
predseda komisie:
tajomník:
členovia komisie:
prednosta MsÚ:
ďalší prítomní:

Ing. Juraj Jánošík
Mgr. Viera Hanigovská,
Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila
Ing. JUDr. Stanislav Kandrik,
poľa prezenčnej listiny,

Neprítomní ospravedlnení členovia:
Neprítomní neospravedlnení členovia:

Ing. Ladislav Šterbinský,
Mgr. Branislav Legát, Emília Gondová ,

Začiatok rokovania:
16:00 hod.
Ukončenie rokovania: 18:30 hod.
Miesto:

malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu.
2. Prerokovanie nájomnej zmluvy pre osadenie značiek na začiatku a konci mesta.
3. Prerokovanie rozparcelovania na pozemku „Medvedzovec“ a odporúčanie ceny za parcelu,
resp. m2 pre MsZ.
4. Prerokovanie žiadosti THK o prenájom časti objektu bývalej STS.
5. Prerokovanie a pripomienkovanie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.
6. Rôzne
7. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu:
Predseda komisie otvoril a viedol zasadnutie komisie, privítal prítomných, konštatoval, že zo 7
členov komisie sú prítomní štyria a komisia je uznášaniaschopná. Svoju neúčasť ospravedlnil Ing.
Ladislav Šterbinský.
Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

2. Prerokovanie nájomnej zmluvy pre osadenie značiek na začiatku a konci mesta:
Finančno-hospodárska komisia súhlasí s nájomnou zmluvou uzatvorenou medzi Košickým
samosprávnym krajom zastúpeným Správou ciest Košického samosprávneho kraja a mestom Spišské
Vlachy, kde predmetom nájmu budú pozemky, na ktorých budú osadené informačné a reklamné
stavby s textom „Spišské Vlachy“ a „Dovidenia“, za 1,00 EURO/rok.
Za
3

1

Proti
0

Zdržali sa
0
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3. Prerokovanie rozparcelovania na pozemku „Medvedzovec“ a odporúčanie ceny za parcelu,
resp. m2 pre MsZ:
Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ odpredať pozemky na parcele č. KN/C/2758,
KN/C/276/1, KN/C/277 a KN/C/278 na individuálnu bytovú výstavbu za stanovenú cenu 10,00 +
14,00 EUR/m2, alebo uvedené pozemky dať do nájmu za 5,00 EUR/m2/ rok.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

4. Prerokovanie žiadosti THK o prenájom časti objektu bývalej STS:
Po prerokovaní Koncepcie rozvoja športu v areáli Rudoľovej záhrady finančno-hospodárska
komisia odporúča osloviť a doplniť do zámeru THK ďalšie športové kluby v meste a koncepčne riešiť
celý areál - budovy bývalej STS.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

5. Prerokovanie a pripomienkovanie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2.:
Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť zmenu rozpočtu na rok 2016
rozpočtovým opatrením č. 2, a to: bežné príjmy zvýšiť o 5.742,00 EUR, kapitálové príjmy zvýšiť
o 72.680,00 EUR, bežné výdavky zvýšiť o 30.035,00 EUR, kapitálové výdavky zvýšiť o 29.000,00
EUR a finančné operácie zvýšiť o 13.645,00 EUR. Celkový rozpočet mesta ostáva vyrovnaný.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

6. Rôzne
V bode rôzne nevystúpil žiaden člen komisie, nakoľko v jednotlivých bodoch boli
prediskutované jednotlivé oblasti a problematiky.
7. Záver:
Ing. Juraj Jánošík – predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť.

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 05.09.2016
Zapísala:

Mgr. Viera Hanigovská

Predseda komisie:

Ing. Juraj Jánošík
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