Zápisnica
zo 4. zasadnutia
finančno-hospodárskej komisie konaného dňa 31.08.2015
Prítomní:
predseda komisie:
členovia komisie:
tajomník:
primátor mesta:
poslanci:
Neprítomní:

Ing. Juraj Jánošík
Mgr. Branislav Legát, Ing. Michal Dzurila, Mária Nemčíková,
Mgr. Viera Hanigovská,
Ľubomír Fifik,
PaedDr. Marcela Satmáryová, Ing. Ivan Suchý,
Ing. Ladislav Šterbinský, Emília Gondová,

Začiatok rokovania:
15:30 hod.
Ukončenie rokovania: 18:30 hod.
Program:
1. Otvorenie
2. Návrh zmeny rozpočtu na rok 2015 – dofinancovanie CVČ a Jednoty dôchodcov na Slovensku
3. Rôzne
4. Uznesenia
5. Záver
K jednotlivým bodom rokovania:
K bodu 1:
Pracovné zasadnutie členov finančno-hospodárskej komisie otvoril predseda komisie Ing. Juraj
Jánošík, ktorý viedol celé rokovanie komisie.
K bodu 2:
Predseda komisie na zasadnutí prezentoval návrh žiadosti CVČ o navýšenie finančného rozpočtu
na rok 2015 o sumu 10.000,- EUR, s podrobným výkladom k jednotlivým rozpočtovým položkám.
Predseda komisie tiež prezentoval návrh navýšenia finančného rozpočtu pre Jednotu dôchodcov
na Slovensku o sumu 500,- EUR.
K bodu 3:
K predloženým návrhom a zmenám diskusiu otvoril predseda komisie, do ktorej sa členovia
tvorivo zapájali:
Rozpočtár mesta Ing. Michal Dzurila pripomenul, že CVČ už raz malo navýšený rozpočet na
36.000,- EUR a mesačné platby do CVČ upravoval podľa žiadosti riaditeľky CVČ. Tiež pripomienkoval,
že v analýze čerpania finančných prostriedkov, nie sú zahrnuté žiadne príjmy, napr. za prenájom
telocvične. Za prvý polrok 2015/2016 na účet mesta príde 1.340,- EUR.
Pani Hanigovská poznamenala, že na účte mesta sú zaúčtované príjmy od obcí vo výške 570,EUR, a to od obce Vojkovce 360,- EUR, od mesta Krompachy 210,- EUR, ktoré môže previesť na účet
CVČ.
Ing. Michal Dzurila poznamenal, že tiež sa navýšili poplatky pre rodičov za dieťa na 2,10 EUR.
V krúžku by malo byť 20 detí, aby bol dostatok finančných prostriedkov z poplatkov od rodičov na
dohodu pre vedúceho krúžku. Taktiež pani riaditeľka, v rámci svojho úväzku (37,5 hod. týždenne), by
mala viesť krúžky, čím sa ušetrí na dohodách pre vedúcich krúžkov. Uvedená mzda bude vyplácaná v
rámci jej platovej tarify.
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Na záver diskusie prebehlo hlasovanie o jednotlivých návrhoch:
Hlasovanie o navýšení rozpočtu pre CVČ:
Za: 0
proti: 5
zdržal sa: 0
Keďže Jednota dôchodcov doručila len žiadosť o navýšenie rozpočtu o 500,- EUR, bez podrobného
rozpisu výdavkov finančno-hospodárska komisia o navýšení rozpočtu nehlasovala.
K bodu 4:
 Uznesenie:
Finančno-hospodárska komisia
neodporúča
schváliť návrh na zmenu rozpočtu mesta Spišské Vlachy predložený riaditeľkou CVČ pod názvom
„Žiadosť o dofinancovanie finančných prostriedkov – august 2015“ doručený MsÚ dňa 26.8.2015.
Finančno-hospodárska komisia zároveň
odporúča
MsZ Spišské Vlachy uložiť riaditeľovi CVČ povinnosť predložiť do 10 dní:
- podrobnú správu o hospodárení CVČ podľa podrobnej rozpočtovej klasifikácie za rok 2014
a 2015,
- platovú inventúru CVČ za roky 2014 a 2015.
 Uznesenie:
Finančno-hospodárska komisia
neodporúča
podporiť návrh finančného dofinancovania Jednoty dôchodcov na Slovensku na rok 2015 do mestského
zastupiteľstva.
K bodu 5:
Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a tvorivé pripomienky.

Zápis vyhotovený dňa 31.08.2015
Zapísal: Mgr. Viera Hanigovská
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