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Zápisnica  
zo 6. zasadnutia  

finančno-hospodárskej komisie konaného dňa 18.01.2016 

 

 

Prítomní:   

predseda komisie: Ing. Juraj Jánošík  

tajomník: Mgr. Viera Hanigovská, 

členovia komisie: Ing. Ladislav Šterbinský,  Mgr. Branislav Legát, Mária Nemčíková, Emília 

Gondová , Ing. Michal Dzurila 

primátor mesta:  Ľubomír Fifik, 

prednosta:  Ing. JUDr. Stanislav Kandrik, 

zástupca primátora: PaedDr. Marcela Satmáryová, 

poslanci: Mgr. Vladimír Baloga, Peter Klocek 

Neprítomní:  - 

 

Začiatok rokovania:  15:00 hod. 

Ukončenie rokovania: 18:30 hod. 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Rozpočet mesta Spišské Vlachy na roky 2016 – 2018  

3. Uznesenie 

4. Záver 

 

K jednotlivým bodom rokovania: 

 

K bodu 1: 

Pracovné zasadnutie členov finančno-hospodárskej komisie otvoril predseda komisie Ing. Juraj 

Jánošík, privítal prítomných členov komisie, primátora mesta, prednostu mestského úradu, poslancov 

mestského zastupiteľstva  a zaželal všetko dobré do nového roka. Konštatoval, že je prítomných všetkých 

6 členov komisie a tajomník. Udelil slovo Ing. Michalovi Dzurilovi. 

 

K bodu 2: 

Ing. Michal Dzurila podrobne  po položkách v príjmovej a výdavkovej časti rozobral návrh 

rozpočtu na roky 2016 – 2018: 

K predloženému návrhu rozpočtu sa členovia tvorivo zapájali: 

Mgr. Legát – pripomienka k príjmu z podnikania a vlastníctva majetku – nízky príjem. 

Mgr. Hanigovská – na tejto položke sú zaúčtované nájmy pozemkov. 

Nemčíková – vo FK rozvoj obcí – verejná zeleň je nárast oproti roku 2015 viac ako 100%. 

p. prednosta – občania mesta zamestnaní na aktivačné práce sú len do 11.00 hod. 

p. primátor – aktivačné práce sú len na určené činnosti (nesmú byť vo výškach).  Prešli k nám 3 

zamestnanci z mestských lesov, robia priestory v pastierni, bývalej STS, chceme vybaviť živnosť na 

výrobu dlažieb a chodníkov. Máme v pláne podnikateľský zámer, chceme využívať priestory, ktoré mesto 

má. 

Nemčíková – málo je rozpočtované do budovy mestského úradu. 

Primátor – náklady na projektovú dokumentáciu a podávanie žiadosti by vyšli do 30.000 EUR. 

Mgr. Legát – pripomienka k rámcovej zmluve KO – podmienky by mali byť rovnaké pre všetky obce. 
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Primátor – KO sa bude prehodnocovať. 

Mgr. Legát – podal návrh na zrušenie CVČ v rámci úsporných opatrení a všetky aktivity a krúžky by 

prevzali školy. Všetky finančné prostriedky idú iba na réžiu CVČ, počet detí sa zmenšil na polovicu, 

znížil sa počet krúžkov. Ušetrené finančné prostriedky sa dajú použiť na iné aktivity v meste. 

Primátor – je potrebné pozvať pani riaditeľku a prehodnotiť náklady spojené s CVČ. 

Mgr. Legát – v položke staroba  je nárast v rozpočte o 30.000 EUR. 

Ing. Dzurila – v tejto položke je  opatrovateľská služba, ktorá počíta  s navýšením pracovných miest 

z projektu, ktorý bol podaný a mal by byť platný od februára. 

Mgr. Legát – žiada zistiť, či mesto je povinné financovať opatrovateľskú službu zo svojho rozpočtu. 

 

Na záver diskusie prebehlo hlasovanie o návrhu zmeny rozpočtu. 

 

K bodu 3:  

 Uznesenie:  
Finančno-hospodárska komisia 

odporúča mestskému zastupiteľstvu 

schváliť návrh rozpočtu mesta Spišské Vlachy na rok 2016 - 2018. 

 

Hlasovanie: 

Za: Proti: Zdržal sa: 

6 0 0 

 

K bodu 4:  

Na záver sa predseda komisie poďakoval všetkým za účasť a tvorivé pripomienky. 

 

 

 

 

Zápis vyhotovený dňa 19.01.2016 

 

Zapísal: Mgr. Viera Hanigovská 

 

Predseda: Ing. Juraj Jánošík 

 

 


