Zápisnica z 1. zasadnutia Finančno-hospodárskej komisie konanej dňa 28.2.2015
v zasadačke Mestského úradu v Spišských Vlachoch.
Predseda FK Juraj Jánošík privítal členov finančno-hospodárskej komisie
a prítomných hostí.
Prítomných oboznámil so zložením FK:
predseda: Ing. Juraj Jánošík, poslanci: Mgr. Branislav Legát, Ing. Ladislav Šterbinský,
členovia: pani Gondová, pani Nemčíková, Mgr. Michal Dzurilla, tajomníčka FK: pani
Viera Hanigovská
Prítomní: 5 - Ing. Juraj Jánošík, Mgr. Branislav Legát, pani Emília Gondová, pani
Mária Nemčíková, Mgr. Michal Dzurilla
Neprítomní: 2 - Ing. Ladislav Šterbinský, pani Viera Hanigovská - ospravedlnení
Hostia: primátor Ľubomír Fifík, zástupca primátora PaedDr. Marcela Satmáryová,
prednosta mestského úradu Mgr. Stanislav Kandrik, poslanec ThLic. Ľubomír Baloga.
Začiatok rokovania:15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 18:30 hod.
Hlavnými bodmi programu bolo prejsť a pripomienkovať navrhovaný rozpočet mesta
na rok 2015, dohodnúť harmonogram stretnutí FK.
FK si prešla, pripomienkovala a prekonzultovala navrhovaný rozpočet mesta na rok
2015.
Suma všetkých príjmov mesta je 2 629 925 €.
Suma bežných výdavkov je 893 505 €.
Transfér pre školy a školské zariadenia mesta je 1 585 293 €.
Suma bežných výdavkov celkom je 2 478 798 €.
Suma kapitálových je 64 367 €.
Finančné operácie, výdavky spolu 86 760 €.
Suma všetkých výdavkov mesta je 2 629 925 €.
FK odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť navrhovaný rozpočet pre kalendárny
rok 2015.

FK ukladá zástupkyni primátora preveriť skutočný stav výherných i nevýherných automatov
v podnikoch na území mesta a preveriť či súhlasia poplatky za prenájom automatov.
FK ukladá prednostovi mesta vyzvať školy a školské zariadenia v správe mesta, aby predložili
svoje žiadosti rozpočtu a určiť im termín predloženia žiadosti.
FK ukladá prednostovi mesta preveriť, kto zodpovedá za údržbu cintorína (Ekover, mesto).
FK ukladá prednostovi mesta zistiť u pani Dorocákovej vysvetlenie zmeny organizačnej
štruktúry.
FK ukladá prednostovi mesta preveriť u pani Dorocákovej počet dohodárov v meste.
FK žiada kultúrno-športovo-vzdelávaciu komisiu osloviť kultúrne spolky pôsobiace na
území mesta za účelom predloženia ich rozpočtu, prípadne upresniť ich spoluprácu s mestom
pri kultúrnych podujatiach organizovaných mestom.
Na FK zaznel návrh, aby v budúcnosti komisie mesta zasadali pred FK a dali
v predstihu svoje požiadavky, ktoré by FK následne vedela zohľadniť v rozpočte.
Pani Gondová vzniesla pripomienku k spoločnosti Mestské lesy s.r.o. Príjem
spoločnosti do mestskej kasy činí cca 3 500 €, pričom v Spišskom Podhradí je príjem do
mesta z lesov 50 000 €. FK navrhuje preveriť hospodárenie v mestských lesoch.
FK navrhuje namontovať samostatné meranie elektrickej energie pre areál THK.
Do budúcnosti FK ukladá prednostovi mesta zistiť:
a) prehľad nákladovosti mestských budov za účelom zefektívnenia vykurovania týchto budov.
b) prečo poplatky za odpad sú iné ako v okolitých obciach.
FK nedohodla harmonogram stretnutí – stretnutia budú zvolané operatívne podľa potreby.
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