Finančno-hospodárska komisia pri MsZ v Spišských Vlachoch

Zápisnica
z 14. zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie MsZ v Spišských Vlachoch, konaného dňa 1.2.2017
Prítomní:
predseda komisie:
tajomník:
členovia komisie:
poslanci:

Ing. Juraj Jánošík
Mgr. Viera Hanigovská,
Mária Nemčíková, Ing. Michal Dzurila
Peter Klocek

Neprítomní ospravedlnení členovia: Ing. Ladislav Šterbinský, Mgr. Branislav Legát, Emília
Gondová
Začiatok rokovania:
15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 19:00 hod.
Miesto:

malá zasadačka MsÚ v Spišských Vlachoch

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, schválenie programu
Návrh na zmenu Územného plánu – podklady k žiadosti o dotáciu
Dobrovoľný hasičský zbor – žiadosti
Riešenie žiadosti obyvateľov mesta
Žiadosť o umiestnenie včelstiev – Pivovarniček Vladimír
Rôzne, diskusia
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 štyria a komisia je uznášaniaschopná.
Následne predseda komisie oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Ing. Michal Dzurila podal
návrh o doplnenie programu rokovania komisie a to za bodom č. 1 Otvorenie a schválenie programu
bod č. 2 Prílohy k VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy,
materskej školy a školských zariadení na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa.
Všetci prítomní súhlasili s navrhnutým programom a doplneným bodom rokovania.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

2. VZN mesta Spišské Vlachy č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej
školy a školských zariadení na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa.
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Tabuľka 1 Príloha č. 1 k VZN č. 1/2013
Kategória škôl
Materská škola a školská jedáleň
ŠKD
CVČ
ŠJ pri ZŠ K
Spolu:

Dotácia na mzdy a prevádzku na rok 2017
237 170
37 756
29 834
64 866
369 626

Tabuľka 2 Príloha č. 2 k VZN č. 1/2013
Kategória škôl
ZUŠ
ŠKD
Spolu_

Dotácia na mzdy a prevádzku na rok 2017
183 127
19 317
202 444

Tabuľka 3 Príloha č. 3 k VZN č. 1/2013
Škola / šk. zariadenia
MŠ a ŠJ
ŠKD
CVČ
ŠJ pri ZŠ K
ZUŠ – individuálna forma
ZUŠ – skupinová forma

Výška dotácie na 1 dieťa
2 726,09
111,70
80,41
113,60
-

Výška dotácie na 1 dieťa
306,62
654,78
411,81

Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ schváliť Prílohy č. 1, 2, 3 k VZN mesta
Spišské Vlachy č. 1/2013 o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských
zariadení na území mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a zriaďovateľskej pôsobnosti cirkevného
zriaďovateľa
Za
Proti
Zdržali sa
3
0
0
3. Návrh na zmenu Územného plánu – podklady k žiadosti
Predseda komisie informoval o postúpení podkladov zo stavebnej komisie k aktualizácii
Územného plánu – Zmeny a doplnky Územného plánu. Jedná sa o spoluúčasť zo strany mesta do 20%
ceny cca do 4.000,- EUR. V rozpočte na rok 2017 sú zahrnuté kapitálové výdavky vo výške 3.500,.EUR – Prípravná a projektová dokumentácia.
Finančno-hospodárska komisia odporúča MsZ prijať uznesenie na obstaranie a schvaľovanie
zmien územného plánu mesta.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

4. Dobrovoľný hasičský zbor - žiadosti:
Finančno-hospodárskej komisii boli od DHZ dňa 10.01.2017 doručené dve žiadosti
a.) Žiadosť o dotáciu na hasičský šport vo výške 14.550,- EUR
Finančno-hospodárska komisia nesúhlasí s pridelením dotačných prostriedkov na hasičský
šport. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2017mali byť podané prostredníctvom podateľne
Mestského úradu alebo poštou v termíne do 31.10.2016 (VZN č. 3/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Spišské
Vlachy
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Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

b.)
c.) Žiadosť o zaradenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta:
-

Rekonštrukcia kanalizačnej siete objektu Domu hasičov
Rekonštrukcia sociálnych zariadení (WC, sprchy, miestnosť na pranie)
Celková rekonštrukcia el. vedenia objektu Dom hasičov
Konečná úprava fasády objektu garáže (silikátová omietka, oplechovanie atik, prístrešok
nad garážovými bránami)
Oprava strechy nad garážami (preteká)
Zateplenie celého objektu Domu hasičov
Rekonštrukcia garážových brán (tesnenie zárubní a prahov)

Finančno-hospodárska komisia postupuje stavebnej komisii s tým, že rozhodnutie o realizácii
prác je v ich kompetencii, ale suma pridelených prostriedkov sa už nebude navyšovať. Rozpočet na
rok 2017 bol schválený v decembri 2016.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

5. Riešenie žiadostí obyvateľov mesta:
a.) Správca konkurznej podstaty úpadcu Semenár Spišské Vlachy a.s. PERFEKTA Recovery,
k.s. ponúka mestu Spišské Vlachy predaj pozemku na parcele č. 2127, uvedenej na LV č.
1508, k.ú. Spišské Vlachy o výmere 268 m2 v spoluvlastníckom podiele 2/10.
Finančno-hospodárska komisia súhlasí s kúpou pozemku od správcu konkurznej podstaty
úpadcu Semenár Spišské Vlachy a.s. PERFEKTA Recovery, k.s. v spoluvlastníckom podiele 2/10, na
parcele č. 2127, uvedenej na LV č. 1508 v katastrálnom území Spišské Vlachy.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

b.) Ing. Janka Pobiecká a manž. Peter podali žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej časti
Zahura. Sú vlastníkmi pozemku na parcele č. 7730/27 vedenej na LV č. 1757. K uvedenej
parcele žiadajú odkúpiť pozemok o výmere 35 m2 za účelom prístavby k existujúcej chate.
Finančno-hospodárska komisia súhlasí s predajom pozemku Ing. Janke Pobieckej a manž.
Petrovi v rekreačnej časti Zahura o výmere 35 m2 a cene 31,53 EUR/m2 .
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

c.) Dalibor Horvth podal žiadosť o odkúpenie pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 2709/2
zastavaná plocha, zapísaného na LV č. 1 o celkovej výmere 53 m2 v katastrálnom území
Spišské Vlachy. Na susednom pozemku parcela registra „C“ parcelné číslo 1936/55, ktorý je
zapísaný na LV č. 3892 v katastrálnom území Spišské Podhradie, je postavený rodinný dom,
ktorý si chce zlegalizovať.
Finančno-hospodárska komisia súhlasí s predajom pozemku Daliborovi Horváthovi na parcele
č. 2709/4 o výmere 2 m2 a na parcele č. 2709/3 o výmere 45 m2 v cene 10,- EUR/m2 .
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Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

d.) Stanislav Kamenický s manželkou podali podnet na riešenie bezpečnosti chodcov a vodičov
na ulici Vajanského. Ide o dom na ulici Vajanského č. 2, ktorý zasahuje do cesty druhej triedy,
svojou polohou robí zákrutu neprehľadnou a znemožňuje aj zhotovenie chodníka na bezpečný
prechod pre chodcov, taktiež je v susedstve pozemkov patriacich mestu – Medvedzovec.
V súčasnosti je tento objekt na predaj. Odkúpením a asanáciou tohto objektu mestom, by sa
bezpečnosť chodcov a vodičov vyriešila.
Finančno-hospodárska komisia nesúhlasí s kúpou nehnuteľností na ulici Vajanského 2
Spišské Vlachy a odporúča čakať na rozhodnutia súdneho exekútora.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

6. Žiadosť o umiestnenie včelstiev – Pivovarníček Vladimír
Vladimír Pivovarníček s manželkou Máriou podali žiadosť o umiestnenie včelstiev na
pozemkoch patriacich mestu a to: parcela č. 5664 v lokalite Vierpuš a parcela č. 7740 v lokalite Pod
Kobulu. Každé stanovište má rozlohu 15 m2
a včely budú umiestnené kočovným spôsobom
v mesiacoch jún, júl, august.
Finančno-hospodárska komisia súhlasí s umiestnením včelstiev na pozemkoch parcelné číslo
5664 druh orná pôda o výmere 15 m2 , a parcelné číslo 7740 lesné pozemky 15 m2 , bezodplatne.
Za
3

Proti
0

Zdržali sa
0

7. Rôzne
Mestský športový klub TATRAN Spišské Vlachy podal žiadosť o rekonštrukciu budovy
a vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom.
Finančno-hospodárska komisia odporúča, aby uvedená žiadosť bola prerokovaná v stavebnej
komisii
Za
3
8. Záver:
Ing. Juraj Jánošík – predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť.

Zápis vyhotovený v Spišských Vlachoch dňa 03.02.2017
Zapísala:

Mgr. Viera Hanigovská

Predseda komisie:

Ing. Juraj Jánošík
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Proti
0

Zdržali sa
0

