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Zápisnica  

z 12. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 05.12.2016 

 

Prítomní:  

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík  

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská, 

členovia komisie: Mária Nemčíková, Emília Gondová, Ing. Michal Dzurila 

primátor:  Ľubomír Fifik, 

zástupca primátora: PaedDr.  Marcela Satmárová, 

riaditelia škôl:  Mgr. Helena Šofranková, Mgr. Mária Suchá, 

poslanci: Ing. Rastislav Bečker, Mgr. Monika Koperdáková, Peter Klocek, 

Neprítomní ospravedlnení členovia:  Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát. 

  

Začiatok rokovania:  15:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:15 hod. 

Miesto:  malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Finančný rozpočet mesta na roky 2017 - 2019 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

1. Otvorenie, schválenie programu: 

Zasadnutie finančnej komisie otvoril jej predseda Ing. Juraj Jánošík, ktorý privítal členov 

komisie, konštatoval, že zo 7 členov komisie sú prítomní piati a komisia je uznášaniaschopná. 

Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia. 

Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom zasadnutia. 

 

Za Proti Zdržali sa 

4 0 0 

 

2. Finančný rozpočet mesta na roky 2017 - 2019: 

 

Predseda komisie vyzval Ing. Michala Dzurilu, aby sa vyjadril k návrhu rozpočtu mesta 

Spišské Vlachy na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019. 

Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2017 je záväzný, rozpočty na nasledujúce dva roky, t. j. 

na roky 2018 a 2019 nie sú záväzné. Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet 

verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka 

2016 a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky 

2014 a 2015.  Návrh rozpočtu je vypracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Príručkou na 

zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019 číslo MF/009450/2016-411, t. j. 

príjmová časť rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie a výdavková časť rozpočtu podľa ekonomickej 
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klasifikácie s rozpracovaním do programového rozpočtu. Návrh programového rozpočtu so 

stanovenými cieľmi a merateľnými ukazovateľmi je členený do 14 programov. 

Finančno-hospodárska komisia berie na vedomie a odporúča MsZ schváliť finančný 

a programový rozpočet na rok 2017, 2018 a 2019.  

Za Proti Zdržali sa 

3 0 1 

3. Rôzne 

V bode rôzne neboli prerokované žiadne pripomienky. 

 

4. Záver: 

Ing. Juraj Jánošík – predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 07.12.2016      

 

  

Zapísala:  Mgr. Viera Hanigovská 

Predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík 

      


